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إدارة المعهد  .1

؟ وما الخبرات اإلدارية السابقة لكل من العميد ووكيل المعهد في إدارة مؤسسات تعليمية؟   هل يوجد عميد أصال .1
ا بالمعادي. ويتضمن الجدول التالي البيانات األساسية للعميد والوكالء. ونوجز ادات األكاديمية لألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيموجزا للمسير األكاديمي والمهني للقي  2يتضمن الملحق رقم  

 عليمية.الخبرات اإلدارية السابقة لكل من العميد والوكالء في إدارة مؤسسات ت فيما يلي 

الدرجة واالسمالمنصبم

تاريخ الميالد 

رقم القرار  جةدر التاريخ 
 تاريخ القرار 

الوزارى 
تاريخ بدء العمل 

االكاديمية 
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االكاديمية الحديثة للهندسة  2٠٠1سبتمبر  1 2٠17سبتمبر  2٠17488626يوليو  17719691٣منى السيد محمد محمد البسيوني  ا.د/ عميد االكاديمية 1

االكاديمية الحديثة للهندسة  2٠٠4سبتمبر  16 2٠18أبريل  7 122٣ 2٠17أكتوبر  2٥ 1981 ٣ 1 ريهام مصطفى محمد محي الدين ا.م/  وكيل االكاديمية لشئون التعليم والطالب 2

االكاديمية الحديثة للهندسة  2٠٠٣سبتمبر  1٥ 2٠18يونيو  ٥ 2٠42 2٠17مبر ديس 18 1977 12 ٥ الشناوى السباعي سامح السباعي محمد  ا.م/  والبحوث وكيل االكاديمية لشئون الدراسات العليا ٣

أوال: العميد

عضو في وحدة اعتماد  باالكاديمية بدءا من رئيس قسم الهندسة المعمارية وتقلدت ا.د. مني السيد محمد البسيوني عميد االكاديمية مناصب إدارية عديدة سابقة خالل سنوات عملها  •

 . 2٠٠6ندسة والتكنولوجيا من جودة باألكاديمية الحديثة للهوتوكيد ال

 ومدير مكتب الجودة ومن ثم وكيل االكاديمية لشئون البيئة والمجتمع باالكاديمية  •

 عضو لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين المصرية   •

 رئيس لجنه تدريب الشباب بنقابة المهندسين بالقاهره سابقا.  •
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 والمسئول عن انهاء ملف التقدم لالعتماد.   2٠14/ ٣٠/٥حتى  9/2٠12/ 1ألكاديمية من مدير وحدة الجودة با •

   .( NAQAAEهيئة ضمان الجودة واالعتماد ) -مراجع خارجي  •

يط االستراتيجي، مهارات االتصال في أنماط لي للبحوث العلمية، نظم الساعات المعتمدة، نظم االمتحانات وتقويم الطالب، التخط: النشر الدو إجتازت بنجاح الدورات التدريبية التالية  •

ودورات  FLDCلقاهرة في التدريس الخاصة بتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة االتعليم المختلفة، االتجاهات الحديثة 

 4ؤسسات التعليم القبل جامعي )الجودة واالعتماد. باإلضافة إلى اجتياز دورات تأهيل مراجع خارجي لم دورات( من هيئة ضمان  6مراجع خارجي لمؤسسات التعليم العالي )

 دورات( من هيئة ضمان الجودة واالعتماد.

 .  2٠17حتى مايو  2٠٠8سبتمبر  العمل كعضو هيئة تدريس منتدب بأكاديمية الشروق منذ •

 2٠٠7مارس حتى  2٠٠1لحديثة للهندسة والتكنولوجيا من سبتمبر مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية باألكاديمية ا •

وكيل االكاديمية لشئون التعليم والطالب ثانيا: 

 وحتى اآلن  2٠17أستاذ مساعد بقسم العمارة وتكنولوجيا البناء باألكاديمية الحديثة بالمعادي منذ  •

 2٠17وحتى  2٠12مدرس بقسم هندسة العمارة باألكاديمية الحديثة بالمعادي منذ  •

 2٠12حتى  2٠٠8مدرس مساعد بقسم هندسة العمارة باألكاديمية الحديثة بالمعادي  •

 2٠٠8حتى  2٠٠4معيد بقسم هندسة العمارة باألكاديمية الحديثة بالمعادي  •

 .2٠1٥حتى  2٠12لألكاديمية من عضو في مكتب الجودة  •

 .2٠1٥حتى  2٠12منسق برنامج الساعات المعتمدة في قسم العماره من  •

 .2٠1٥إلى  2٠12منسق االرشاد األكاديمي للطالب في القسم من  •

 .2٠1٥حتى   2٠12رئيس مكتب التسجيل لقسم العمارة من  •

2٠18حتى سبتمبر   2٠17االعتماد من سبتمبر نائب رئيس مكتب جودة األكاديمية ومنسق لجان معايير  •

 .2٠19حتى  2٠18من سبتمبر  المنسق العام لالعتماد الدولي •
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ثالثا: وكيل االكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 . 2٠2٠وحتى عام  2٠19نائب رئيس قسم العلوم األساسية منذ عام  •

 . 2٠2٠ى حت 2٠٠6رئيس وحدة الجودة بقسم العلوم الساسية من  •

 . 2٠2٠حتى   2٠٠6عضو مكتب الجودة لألكاديمية من  •

وام. عضو لجنة رصد الدرجات قسم عمارة لمدة خمسة أعرئيس لجنة رصد الدرجات لقسم تصنيع لمدة عام و •

 .2٠18وحتى   2٠12رئيس لجنة التخطيط االستراتيجى لألكاديمية منذ  •

 .2٠18وحتى  2٠1٣عضو لجنة التقييم الذاتى لألكاديمية منذ عام  •

 . 2٠2٠وحتى عام   2٠18نائب رئيس مكتب الجودة لألكاديمية منذ عام  •

ار حالة كل منهم )العميد، الوكيل، رؤساء األقسام العلمية(، يوضح التاريخ العلمي والوظيفي والخبرات السابقةن إدارة المعهد، تحدد باختص: بيان معلومات ع 2ملحق رقم 

سام العلمية؟ ودرجاتهم العلمية وخبراتهم السابقة )ال يجب أن تقل درجاتهم العلمية عن أستاذ مساعد(.هل تم تعيين رؤساء لألق  .2

رؤساء األقسام. ونوجز يانات األساسية لموجزا للمسير األكاديمي والمهني للقيادات األكاديمية لألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي. ويتضمن الجدول التالي الب  2  ملحق رقميتضمن ال
 الخبرات اإلدارية السابقة لهم. فيما يلي 

االسم االدارة م

تاريخ الميالد 
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االكاديمية الحديثة للهندسة 2٠٠4سبتمبر  2٠171٥أكتوبر  2٠17٥٠747مايو  11198٠29 8اشرف طه السيد طه  أ.م.د.االساسية رئيس قسم العلوم  1

العسكرية الكلية الفنية 2٠٠2سبتمبر  2٠٠21نوفمبر  19862٠٠٣19أكتوبر  1719٥228شومان الشحات إبراهيم  أ.د. الكهربائية  هندسة الرئيس قسم  2

الحديثة للهندسة  ديميةاالكا2٠٠٣سبتمبر  2٠192٠يناير  2٠1828126أبريل  1219٥826 9اسامر زكريا احمد محمد  أ.م.د.رئيس قسم هندسة العمارة  4

الكلية الفنية العسكرية 2٠18فبراير  2٠181مايو  2٠1116649يونيو  7119681٣متولى عبدالغفار متولى عبدالغفار د. رئيس قسم هندسة التصنيعقائم بعمل  ٥

العسكرية   الكلية الفنية2٠1٠سبتمبر  2٠2٠1ديسمبر  2٠1٥6٠1٠٣1ديسمبر  1 19٥6 4 16 أدهم عبد الرازق السيد األلفي أ.د. رئيس قسم الهندسة المدنية  6
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اشرف طه السيد طه، رئيس قسم العلوم االساسية أ.م.د. .1

 أستاذا مساعدا بقسم العلوم األساسية ورئيسا لمكتب تسجيل برنامج هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج باألكاديمية. عمل  •

 مية. روالت ولجنة الجودة باألكادي في أعمال االمتحانات والكنت اشترك •

 لعلمى.  إجتاز بنجاح عدة دورات تدريبية في مجاالت الجودة واالعتماد األكاديمى وأخالقيات البحث ا •

 السعودية.   زيز سابقا( بالمملكةبد العاشترك في مشروع بحثي )دراسة استقرار األنظمة غير الخطية( بعمادة البحث العلمي بجامعة األمير سلطان بن عبد العزيز)جامعة سلمان بن ع •

 Nonlinearكما قام بالتحكيم في العديد من المجالت العالمية المتخصصة منها: رسالة دكتوراه بقسم الرياضيات بجامعات مختلفة.  ٥رسالة ماجستير وعلى عدد   1أشراف على عدد   •
Dynamics (NODY) وApplied mathematical and Modelling (APM) وJournal of Sound and vibration (JSV)  وJournal of vibration and control (JVC)  وApplied 
Mathematics (AM) 

رئيس قسم  الهندسة الكهربائيةشومان الشحات إبراهيم،   أ.د.  .2

 رسالة للماجستير .   9رسائل للدكتوراة و  1شارك فى اإلشراف على   •

ومجالت علمية محكمة ومؤتمرات علمية محكمة محلية ودوليةباالشتراك مع آخرين تم نشرها فى دوريات بحثا علميا منفردا و 19قام بإجراء ونشر  •

 رئيس قسم االتصاالت واإللكترونيات بالكلية الفنية العسكرية . تولي سابقا •

ولوجيا المعلوماتكنوت هندسة الحاسباتشعبة   -نائب رئيس قسم  الهندسة الكهربائية  عبد المنعم محمد السيد فودة د. .أ-2

 رادار ومالحة الطائرات ( بالكلية الفنية العسكرية   - اتصاالت – رئيس قسم المعدات االلكترونية للطائرات )حاسبات •

 رئيس فرع بحوث المنطقة الغربية العسكرية  •

 رئيس فرع بحوث االلكترونيات واالتصاالت بمركز البحوث الفنية والتطبيقية للقوات المسلحة   •

 حتى تاريخه. 2٠2٠/ 1/9 ندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باألكاديمية الحديثة منذ قسم هرئيس  •

كندا(، دورة المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم العالى، دورة التدريبية فى   -إجتاز بنجاح دورات تدريبية فى إدارة المشروعات وتطوير البحوث الفنية التطبيقية )جامعة كارلتون •
والتخطيط االستراتيجى نظم االمتحانات وتقويم الطالب  و   النشر الدولي للبحوث العلميةحاكاة للمراجعون الخارجيون للتعليم العالى وتقويم نواتج التعليم لمؤسسات التعليم العالى وج المنماذ

 لمؤسسات التعليم العالى )الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد(

شعبة هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا اإلتصاالت(  –ن )نائب رئيس قسم الكهرباء محمد حسينيللي  /دب.  -2

.2011شعبة هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا اإلتصاالت عام  –مدير مكتب الجودة بقسم الكهرباء  •
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.  2016م  شعبة هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا اإلتصاالت عا –مسئول التدريب الخارجي بقسم الكهرباء  •

 2010شعبة هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا اإلتصاالت عام   –مدرس بقسم الكهرباء  •

 . 2010رئيس الكنترول المركزي باألكاديمية عام  •

2005شعبة هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا اإلتصاالت عام   –مدرس مساعد بقسم الكهرباء  •

 2000كنولوجيا اإلتصاالت عام شعبة هندسة اإللكترونيات وت –معيد بقسم الكهرباء  •

اسامر زكريا احمد محمد، رئيس قسم هندسة العمارة أ.م.د. .3

 االشتراك في فاعليات التحكيم للرسائل العلمية في الجامعات والمؤتمرات المحلية  •

 اإلشراف على عدة رسائل للماجستير والكتوراة في تكنولوجيا البناء •

 حلية والدولية. وورش العمل والدورات التدريبية المالمشاركة وحضور العديد من الندوات  •

  FLDCاجتياز دورات خاصة ببتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة القاهرة  •

 تى اآلن وح 2٠18أستاذت بنجاح مساعد بقسم العمارة وتكنولوجيا البناء باألكاديمية الحديثة بالمعادي منذ  •

 2٠18وحتى  2٠٠8يثة بالمعادي منذ مدرس بقسم هندسة العمارة باألكاديمية الحد •

2٠٠٥حتى   2٠٠٣ومعيد بقسم هندسة العمارة باألكاديمية الحديثة بالمعادي  2٠٠8حتى  2٠٠٥مدرس مساعد بقسم هندسة العمارة باألكاديمية الحديثة بالمعادي  •

 .2٠1٠ى  حت 2٠٠9عضو في مكتب الجودة للقسم من  •

 .2٠19إلى  2٠12ن منسق االرشاد األكاديمي للطالب في القسم م •

 2٠2٠-2٠19منسق برنامج العمارة لمعايير اإلعتماد لعام  •

 2٠21-2٠2٠مدير برنامج العمارة لمعايير اإلعتماد لعام  •

 2٠2٠-2٠19نائب رئيس قسم العمارة لعام  •

2٠21-2٠2٠رئيس قسم العمارة لعام  •

 هندسة التصنيعرئيس قسم قائم بأعمال  غفارغفار متولى عبدالمتولى عبدال د. .4

. 2٠21:2٠19نائب رئيس قسم التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا من  •

. 2٠18:2٠17مساعد مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير بالقوات المسلحة،  •
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 . 2٠17:2٠16لتسليح بالقوات المسلحة رئيس فرع البحوث باتجاه البحوث هيئة ا •

 . 2٠16: 2٠11بإدارة البحوث بالقوات المسلحة  البحوث رئيس فرع •

 . 2٠11:2٠٠7رئيس مج عمرات معدات أنظمة الهوك بالقوات المسلحة )مشروع مصري أمريكي مشترك(. •

. 2٠٠7:199٠شترك(.رئيس أفرع عمرات معدات أنظمة الهوك لألقسام الميكانيكية ق. م )مشروع مصري أمريكي م •

 الرازق، رئيس قسم الهندسة المدنية أدهم عبد  أ.د. .5

بحثا علميا منفردا وباالشتراك مع آخرين تم نشرها فى دوريات ومجالت علمية محكمة ومؤتمرات علمية محكمة   ٣2قام بإجراء ونشر رسالة للماجستير كما   8شارك فى اإلشراف على   •
 محلية ودولية

 والهندسة المعمارية  بالكلية الفنية العسكرية . دنية شعبة ااهندسة المتولي سابقا رئيس  •

2٠1٥الى  2٠1٣شغل منصب وكيل االكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا لشئون التعليم والطالب خالل الفترة من  •

ية(، يوضح التاريخ العلمي والوظيفي والخبرات السابقة، رؤساء األقسام العلم: بيان معلومات عن إدارة المعهد، تحدد باختصار حالة كل منهم )العميد، الوكيل2ملحق رقم 

هل مهام العميد ومهام مجلس اإلدارة واضحة؟ وتقدير مدى الفصل بين الملكية واإلدارة. .3

والئحته التنفيذية بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، ويرجع    1972لسنة    ٥2تتحدد جميع سلطات ومسئوليات العميد ومسئوليات الوكالء ومجلس االكاديمية بالئحة األكاديمية والقانون رقم  
ة وكال من وكيل والئحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص. ويوجد هناك فصل تام بين الملكية واإلدارة، حيث يتشكل مجلس االكاديمية برأسه عميد االكاديمي  1972لسنة    49إلى القانون رقم  

يس بينهم أي من المالك  طالب ووكيل االكاديمية لشئون البيئة والمجتمع ورؤساء األقسام العلمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في اللجان المختلفة ولالتعليم والاالكاديمية لشئون  
 وويتم انعقاد المجلس أسبوعيا للنظر في المسائل المتعلقة بشئون التعليم واتخاذ القرارات الالزمة. 

ت، كما يشرف علي اعداد الخطة التعليمية يف امور االكاديمية وادارة شئونها العلمية واالدارية والمالية وتنفيذ القوانين واللوائح االكاديمية وقرارات المجلس االعلي للجامعاد بتصرالعمييقوم  
مختلفة باالكاديمية و التنسيق بينها ومراقبه عملها وتنفيذ قرارت المساءلة والجزاءات طبقا  االدارية ال والعلمية ومتابعة تنفيذها. ويقوم ايضا باالشراف علي العمل باالقسام العلمية واالجهزة  

ي ول فورية البشئون التعليم ووحدة الجودة لوضع حلللوائح والقوانين ذات الصلة. ويقوم عميد االكاديمية بعقد اجتماع اسبوعي مع أعضاء المجلس االكاديمي لمناقشة كافة المسائل المتعلقة  
 عقبات، الخ. 
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يمية والبحثية وخدمة المجتمع والنواحي االجتماعية يقدم عميد االكاديمية تقريرا الي مجلس ادارة االكاديمية الذي يجتمع شهريا ليوضح سير العمل ومدي تقدمه ونشاطه في كل المجاالت التعل
تائجها وبيان العقبات التي اعترضت التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول المالئمة والسياسات المختلفة لتحقيق متحانات ون والرياضية، كما يعرض مستوي أداء العمل بها وشئون الدراسة واال

 لقرارات.ذ الالزم لتنفيذ هذه اخطة االكاديمية للتطوير ومتابعة تنفيذها ،النظر من قبل مجلس االدارة علي قرارات وزير التعليم العالي والمجلس االعلي للمعاهد التخا

ل يشارك أعضاء هيئة التدريس في األمور اإلدارية للمعهد؟ وهل يوجد لجان لبحث شئون الطالب واألمور اإلدارية في المعهد ه .4
منبثقة من مجلس االدارة وتنعقد بشكل دوري؟ 

األقسام   مستوي  علي  األداريه  األعمال  من  العديد  في  التدريس  هيئه  أعضاء  األكاديم  وعلي يشارك  عاممستوي  بشكل  عميد  يه  من  بدء  الطالب  شئون  ببحث  المتعلقه  الجهات  تتعدد  كما   .
األقسام ومجالس   بالساده رؤساء  أسبوعيا، مرورا  المنعقد  التعليمي  والمجلس  البيئه  التعليم والطالب ووكيل شئون  الطالب ورعايه  األكاديميه ووكيل شئون  واداره شئون  الدوريه،  األقسام 

 اد الطالب.    داره مع اتحالشباب واجتماعات اال

 أوال:األعمال األداريه للساده أعضاء هيئه التدريس باألقسام: 
سات  ، الدرااإللكترونيالتوثيق    لجان الدراسه الذاتيه،  فيها أعضاء هيئه التدريس مثل عمل الجداول الدراسيه، وحدات الجوده باألقسام،  يشاركيوجد العديد من األعمال األداريه باألقسام التي  

البيئه والالع الخاص، خدمه  الطابع  الوحده ذات  التسجيل،  المستويات لشكاوي الطالب، لجنه تقييم األداء، مكاتب  العلمي، مسئولي  الطالبيه، األرشاد مجتليا والبحث  التدريب واالنشطه  مع، 
علي الساده أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه في بدايه كل عام دراسي يقوم من خاللها عضو  األكاديمي، وذلك باالضافه الي المشاركه بمجالس األقسام. حيث يتم توزيع أستماره رغبات  

 للمشاركه في أعمال أداريه مختلفه ثم يتم توزيعهم للمشاركه بأحدي هذه الرغبات.  ديد ثالث رغباتهيئه التدريس والهيئه المعاونه بتح

 لتدريس باألكاديمية:ثانيا: األعمال األدارية للساده أعضاء هيئه ا
ل الرئيسي، الجداول، مكتب االمتحانات، الموقع األكاديمي، يوجد أيضا العديد من األعمال األداريه علي مستوي األكاديمية ويشارك بها أعضاء هيئة التدريس مثل الكنتروالت، مكتب التسجي

لمي. كما يضم مجلس االكاديمية عددا من اعضاء هيئة التدريس المسئولين عن هذه األعمال تحت اشراف ورئاسة مكتب تقييم األداء، مكتب الجوده الرئيسي، الدراسات العليا والبحث الع
ف علي تطبيق و/او وكيل األكاديمية لشئون البيئه والمجتمع. حيث يوجد مدير مكتب التسجيل والمنسق العام لالرشاد االكاديمي المسئول عن االشرا  لتعليم والطالبوكيل االكاديمية لشئون ا

وخطة لتسجيل المواد لتحسين المعدل التراكمي بعد تراح المقررات  اجراءات وتعليمات االرشاد االكاديمي و متابعة ذلك وتسجيل الطالب، باالضافة الي اعداد منهجية للطالب المتعثرين واق
ال التعليم  جودة  مكتب  مدير  يوجد  كما  االكاديمية.  ومجلس  االكاديمية  عميد  لالداء  موافقة  الذاتي  التقويم  ومراجعة  لالكاديمية  االستراتيجية  للخطة  تنفيذه  تم  لما  الدورية  المتابعة  مسئولة عن 

فلس وتنفيذ  الجوداالكاديمي  ادارة  االكاديميفة  اهداف  تحقيق  من  تعوق  التي  والصعوبات  المشاكل  ومناقشة  التعليمية   والفاعلية  االكاديمية  المستويات  كافة  علي  الشاملة  ومناقشتها خالل ة  ة 
لعلمية والتعرف علي مواطن الصعوبة المنهجية التي  داف المقررات االمجلس االكاديمي التخاذ الالزم. كما يشارك مسؤل لجنة تقييم المقررات والتي تهدف الي التعرف علي مدي تحقق اه
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النتائج علي عميد االكاديمية والمجلس االكاديمي التخاذ االجراءات الالزمة لالرتقاء  واجهت الطالب خالل العام الدراسي من خالل تحليل االستبيانات الخاصة بالطالب و  بأساليب عرض 
 التعليم والتعلم.

استمارات الرغبات والتكليفات على مستوي األقسام للساده أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة: 48ملحق رقم 
 ديمية: تشكيل مجالس األقسام ومجلس األكا49ملحق رقم 
 : جداول حضور السادة أعضاء هيئه التدريس لإلرشاد األكاديمي50ملحق رقم 

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

سالتها وقد أثمرت هذه اإلجراءات تطورات إيجابية منها: ات في مسار تحقيق رؤيتها ورإتخذت األكاديمية عدة إجراء

لعا • األكاديمية الئحتها  أعدت  الهندسة  كليات  لوائح  المرجعية إلعداد  األطر  من  واالستفادة  األكاديمية  لبرامج  المستمر  التطوير  إطار  لعام   2٠2٠م  في  االكاديمية  اعتماد الئحة  تم  وقد 
العلمي رقم  بق  2٠2٠2٠ العالي والبحث  التعليم  أ.د. وزير  الدرا8/2٠2٠/ 2٣بتاريخ    28٥9رار  الدراسي  وبدأت  العام  الملتحقين باألكاديمية اعتبارا من  2٠2٠/2٠21سة بها للطالب 

عالوة على بدء الدراسة ببرنامجي الهندسة المدنية والذي ترتب عليه : 
 االنتقال من التعليم للتعلم  ❖
ساعة.  16٥راسة ببرامجها إلى المعتمدة للد تخفيض الساعات ❖
 المجلس األعلى للجامعاتتحقيق هياكل البرامج لمتطلبات  ❖

نسبة الساعات المعتمدة %إجمالي الساعات المعتمدةمجال المقررات
النسبة المرجعية للجنة القطاع  

الهندسي %

% 1٠-6%169.7المقررات الثقافية العامة(  متطلباتمتطلبات جامعة  )

% ٣٠-22%4٠24.24األساسية(متطلبات الكلية أو المعهد )الرياضيات والعلوم 

% ٣٥-٣٠%٥8٣٥.1٥متطلبات التخصص العام للبرنامج )المقررات الهندسية األساسية( 

% ٣٠-2٠%٥1٣٠.9متطلبات التخصص الدقيق للبرنامج )المقررات الهندسية التطبيقية والتصميم والتدريب الصناعي( 
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المرجعي إلعداد لوائح كليات الهندسةتحقيق هياكل البرامج لمتطلبات اإلطار  ❖

النسبة المرجعية لإلطار المرجعي% نسبة الساعات المعتمدة % إجمالي الساعات المعتمدة مجال المقررات 

% 1٠ - 8%148.48العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

% 4 -2% ٥٣.٠٣إدارة األعمال 

% 22 – 18% ٣219.٣9الرياضيات والعلوم األساسية 

%  6 – 4% 9٥.4٥الثقافة الهندسية 

% ٣٠ – 2٥% 4829.٠9العلوم الهندسية األساسية 

% ٣٠– 2٥% 4929.7العلوم الهندسية التخصصية والتصميم 

%  6 – 4% 84.8٥المشروع والتدريب الصناعي 

األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس األعلى للجامعات بمعادلة الدرجات التي تمنحها جامعات بقرار  ادلة من المجلس االعلي للحصول االكاديمية علي المع •
قرار حتى  ويعمل بال  2٠18/ ٣/6بتاريخ    2٠9رقم    1972لسنة    49األكاديمية بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم  

 . 2٠21/2٠22نهاية العام الدراسي 

 والتقدم الحالي لتجديد االعتماد .   2٠2٠حصول االكاديمية على اعتماد اتحاد المهندسين العرب حتى مايو  •

ارا من وبدأت وبدأت الدراسة بها للطالب الملتحقين باألكاديمية اعتب22/7/2٠18بتاريخ  2٣92رقم بقرار أ.د. وزير التعليم العالي والبحث العلمي  2٠18تم اعتماد الئحة االكاديمية لعام  •
 .  2٠18/2٠19العام الدراسي  

تجت هذه اإلجراءات تحسنا نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب المنشوده، ووفرت لها االعتمادات المالية، وقد أن  خططت األكاديمية الستكمال أعضاء هيئة التدريس للوفاء بمتطلبات •
8عاقد مع  أعضاء والت  ٣عضوا وجاري تعيين    11٥يئة التدريس العاملين بنظام الوقت الكامل المعينين والمعارين  في نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب، حيث بلغ عدد أعضاء ه

 رات األكاديمية والبحثية المتميزة. مستشارا من ذوى الخب 16أعضاء تمهيدا للتعيين وذلك باإلضافة إلى التعاقد مع 

ال • على  الطالب  تشجيع  األنماط  هذه  وتتضمن  المختلفة  والمقررات  بالبرامج  المستهدفة  التعلم  مخرجات  لتحقيق  للتعلم  متنوعة  أنماط  والاستخدام  الذاتي  المحاضرات  تعلم  داخل  تفاعلي 
دلوالت ذلك فوز األكاديميه والعمل الجماعي بالمشروعات مما تضمن تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة منها. ومن م والدروس العملية وإعداد األبحاث والمشاريع والزيارات الميدانية

مشروعات لطالب    7ت رعاية األستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحصول  بالمركز الثاني علي مستوي الجمهوريه في مسابقه ملتقي نوادي العلوم تح
 . ٣/2٠2٠/ 11الي  2٠2٠/  ٣/ 1األكاديمية علي جوائز، وقد اقيمت في الفتره من 
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ن والتغلب علي ما يعترضهم من صعوبات واعداد منهجية للطالب المتعثرين واقتراح تم تفعيل اإلرشاد األكاديمي باألقسام لمعاونة الطالب علي السير في الدراسة علي افضل وجه ممك •
الح  المقررات للعام  الثاني  الدراسي  بالفصل  تم  وقد  التراكمي.  المعدل  لتحسين  المواد  لتسجيل  التدريس بخطه  وخطة  هيئه  أعضاء  لمعاونه  المعاونه  الهيئه  بأعضاء  األستعانه  تفعيل  الي 

 ه لهذه التجربه ويتم حاليا دراسه أستمرار تفعيلها باألعوام القادمه. وذلك بناء علي مقترحات من أتحاد الطالب وبالفعل كان هناك الكثير من الجوانب االيجابي األرشاد األكاديمي

ع استراتيجية لتدريب واالشراف وتقييم التدريب من خالل تحقيق ميزة تنافسية في سوق العمل وذلك من خالل االهتمام بتدريب الطالب بعقد بروتوكوالت التعاون مع عدة شركات ووض •
 دريس. تشكيل اللجان من أعضاء هيئة الت

اعمال السنة وامتحان منتصف العام الدراسي    تواصل أولياء األمور من خالل الموقع على شبكة االنترنت لألكاديمية باللغة العربية واللغة األجنبية لمتابعة نسب حضور الطالب ودرجات •
مع    ن أولياء األمور من االضطالع الدائم على مستوى أبناءهم، باإلضافة الي إمكانية التواصلالجداول الدراسية وجداول االمتحانات، كما يتم ارسال االنذرات المختلفة للطالب مما يمكو

 أعضاء هيئة التدريس واإلدارة مباشرة .

 . 19ت التعليم الهجين المواكب لظروف جائجة كورونا تطوير البنية المعلوماتية باألكاديمية للوفاء بمتطلبا •

تطوير   • التعليمية  %7٥تم  الفراغات  والمعا  من  المطلوبة  المعدالت  والمعامل واستيفاء  الورش  تطوير  علي  الخطه  واشتملت  التعليمية.  الفراغات  باق  استكمال  وجاري  األكاديمية  يير 
 والمدرجات والمكتبات حيث تم: 

 ملحق باألضافه الي المكتبه بالمبني الرئيسي.انشاء مكتبه بمبني ال -
محدودة السعة للوفاء بمتطلبات الدراسة بنظام الساعات المعتمدة. عدد من المدرجات كبيرة السعة بالمدرحات  تطوير قاعات الدراسة والمحاضرات واستبدال -
 تطوير وتزويد معامل الفيزياء والكيمياء باألجهزة والمعدات والمواد الالزمة.   -
 تطوير وتزويد معامل قسم االنصاالت باألجهزة والمعدات الالزمة لمواكبة التطور العلمي.  -
 إضافة معامل حاسب جديدة وتحديث جوهري لمعامل الحاسبات واستبدال جميع األجهزة وشراء حزم برامج جديدة.  -

األكاديمية في تطبيق سياس • العلمي بدأت  البحث  لدعم نشاط  العلمي  في إطار سياسة األكاديمية  للنشر  المعاونه وتحفزهم  الهيئه  التدريس وأعضاء  في  ة مالية جديدة تشجع أعضاء هيئة 
JCRبحثا بمجالت لها معامل تأثير طبقا ل    16ا علميا فى مجالت ومؤتمرات علمية دوليه، منها  بحث  ٥٣المؤتمرات العلمية الدولية والمجالت األجنبية والمحلية مما ادي الي نشر عدد  

 وهى اقوى المجالت العالمية فى التخصص.    Q1فة الى ان ثالثة ابحاث مصنفة باالضا

نظرا للظروف الراهنة التي ادت لتعثر   2٠21-2٠2٠والتي تم اتخاذ قرار بمد امدها حتى نهاية العام الدراسي    2٠18-2٠1٣ازه في ظل إجراءات تنفيذ الخطة االستراتيجية  م ما تم إنجوقد تم تقيي
 وجاري تدقيقها العتمادها من قبل المجالس الحاكمة.   2٠26-2٠21إجراء التحليل البيئي واعداد الخطة االستراتيجية بنودها . وقد تم  بعضمتابعة اتمام تنفيذ 

: الخطة االستراتيجية    Flash emory- 38ملحق رقم 
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تحسين  حصول على معلومات حقيقية تساعد فيهل يتم استطالع رأى الجهات التي توظف الخريجين في مستوى المعهد؟ وهل يتم ال .6
حالة التعليم بالمعهد؟ 

 أوال:
ذه الفئات او  كاديمية على استطالع رأي جهات التوظيف من الشركات والوزارات والهيئات المختلفة وأولياء األمور والطالب بعقد ملتقيات سنوية تجمع هعة الخريجين باألتحرص وحدة متاب 

رأى أون الين وكانت النتيجة كما يلىية استطالعات الد اجرت األكاديممن خالل عقد لقاءات األطراف المجتمعية أو من خالل استطالعات الرأي. ونظرا للظروف الحالية فق
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اءات التقويم الدوري لعناصر القدرة المؤسسية  يقوم مكتب جودة التعليم باألكاديمية وبالتنسيق مع اللجان المشكلة إلجراء الدراسة الذاتية ومشاركة األطراف المعنية بإعداد خطط إلجر  ثانيا:
للمعايير الصادرة عن ال التعليم واالعتماد، والتي أهلت األكاطبقاً  القومية لضمان جودة  العام الجامعي  هيئة  للجامعات حتى نهاية  المجلس األعلى  المعادلة من  ديمية ألن تحصل على شهادة 

تلفة وأولياء األمور والطالب بعقد ملتقيات سنوية  . وتحرص وحدة متابعة الخريجين باألكاديمية على استطالع رأي جهات التوظيف من الشركات والوزارات والهيئات المخ2٠21/2٠22
الف هذه  الرأي.  تجمع  استطالعات  خالل  من  أو  المجتمعية  األطراف  لقاءات  عقد  خالل  من  او  وإدراج  ,ئات  للدراسة  األقسام  مجالس  على  والتوصيات  الرأي  استطالعات  نتائج  وتعرض 

 .التوصيات في التقلرير السنوية للبرامج وخططها التنفيذية

والبشرية لألكاديمية / لقاءات األطراف المجتمعية: اإلمكانيات المادية   Flash emory-38ملحق رقم 
 : استطالعات الرأي التي تجريها األكاديمية دوريا 42ملحق رقم 

)يحتاج لشهادة  مدى التزام إدارة المعهد بتطبيق القانون والقواعد وتجنب المخالفات، وهل يوجد شفافية في التعامل بشكل واضح   .7
.يمها للمراجعين(وستعدها الوزارة ويتم تسل من الوزارة

إدارة األكاديمية ولم يثبت حتي اآلن وجود أي مخالفات    توالي األكاديمية التقدم إلى اإلدارة العامة للتراخيص والمتابعة بوزارة التعليم العالي للحصول هلى شهادة بالمخالفات التي شابت عمل
 الخطابات الواردة من الوزارة ومنها: وذلك من واقع

2/2٠19/ 11بتاريخ  22٣مخالفات من أي نوع لألكاديمية ككتاب اإلدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم العالي رقم  ال توجد أي  −

. 2٠2٠/ 1/٣بتاريخ  ٣82عالي رقم من أي نوع لألكاديمية بكتاب اإلدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم ال  مخالفاتال توجد أي  −
مخاطبة اإلدارة المختصة الستخراج خطاب يفيد بعدم وجود مخالفات عن الماضي. وقد تم 

: تقرير االدارة المركزية للتعليم الخاص 47ملحق رقم 

رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافق مع المعايير القياسية لألداء. .8
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مناخ العمل  .2

وقاعات الرسم والورش، والمكتبة، والعيادات الطبية، والعاملين بقاعات المحاضرات والتدريس،  اد العاملين بالمعامل  ناسب أعدمدى ت .9
والعاملين باإلدارات المختلفة بالمعهد والتي تخدم الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلدارة. 

 -أمن   -فنيين  –موظفين  -بما يتالءم مع حجم وأهمية المهام الموكلة إليه، يبلغ عدد العاملين باألكاديمية )مهندسين  الخبراتيا فعاال متنوع تمتلك األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا جهازا إدار
 ادهم كالتالي: موظف وعامل وجميعهم يعملون بنظام الوقت الكامل وأعد  4٠2خدمات إدارية( 

1/3/2021 بيان عددى باإلدارات و األقسام حتى

الصافى رعاية طفل القوة اإلدارة / القسم   م

11األمين العام  1

11مساعد األمين العام لالستحقاقات 2

11مساعد األمين العام للشئون اإلدارية ٣

11مدير األمن4

11الرئيسى مدير الشئون اإلداريه مبنى  ٥

11مدير الشئون اإلداريه مبنى الملحق 6

77شئون العاملين والتأمينات رة إدا7

٣٣إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس 8

1111إدارة شئون الطلبة 9

1111إدارة المتابعة التعليمية 1٠

77إدارة شئون الخريجين 11

99اإلدارة الماليه 12

٣٣إدارة اإلستحقاقات 1٣

٣٣إدارة الشئون القانونية  14

1٥1٥ارة الصيانة دإ1٥

44إدارة المشتريات و المخازن16

٣٣قسم رعاية الشباب 17

٥٥مكتب التدريب الصيفي 18

918مكتب التسجيل 19
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٣٣قسم اإلمتحانات 2٠

22قسم الجودة 21

2 ٣1المكتبة العلمية 22

88شئون طبية 2٣

٥٥توزيع كتب 24

22رشيف األ قسم2٥

44سنترال 26

22كارنيهات 27

28M.I.S88

44سائقين 29

1٣٣1المطبعه ٣٠

٥٥فنيين علوم أساسية ٣1

111 11فنيين اتصاالت ٣2

2626فنيين تصنيع ٣٣

77فنيين عمارة ٣4

11فنيين مدنى ٣٥

٥٥فنيين حاسبات ٣6

22ألمين العام  ب امكت٣7

٣٣مكتب أ.د/ العميد ٣8

11٠سكرتارية أ.د/ الوكيل لشئون التعليم والطالب ٣9

11سكرتارية أ.د/ الوكيل للدراسات والبحوث4٠

11سكرتارية إتصاالت 41

11سكرتارية حاسبات 42

11سكرتارية علوم أساسية 4٣

22سكرتارية تصنيع 44

11سكرتارية عمارة 4٥

11سكرتارية مدنى 46

11وحدة متابعة الخريجين 47

22مهندسين علوم أساسية 48

1٠1٠مهندسين اتصاالت 49
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716مهندسين حاسبات 50

1212تصنيع مهندسين 51

11مهندسين عمارة 52

5151أمن53

8080الخدمات اإلدارية 54

4016395إجمالى  الجهاز االدارى

األكاديمية   القيام    56مهندسا و  32تضم  علي  القادرين  المؤهلين  الشباب  أكثرية من  العدد يضم  والورش وهذا  بالمعامل  األكاديمية  بأقسام  يعملون  التدريب فنيا  بمهام 
المدربين. وتتكون الورش  بالورش والمعامل باإلضافة إلى أعضاء الهيئة المعاونة. وتشمل هذا العدد أيضا بعضا من ذوي الخبرات المتميزة والقادرين علي دعم شباب  

تين كاٍف للتدريب بالورش عالوة على أعضاء الهيئة  وعدد الفنيين تحت سن الس  %23( بنسبة  60فقط فوق سن )   6مدربا منهم    26ورشة يعمل بها    9التعليمية من  
 المعاونة. 

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

 الوظيفة، وهل يوجد وصف وظيفي لجميع الوظائف.مدى مناسبة مؤهالت العاملين بجميع اإلدارات والمعامل مع مهام  .10

ل العاليا ويتضح تفوق مؤهالتهم على احتياجاتهم  بالماجستير والمؤهالت  الدكتوراة مروراً  الجهاز اإلداري بداية من  التأهيل تتنوع مؤهالت أعضاء  مهام وظائفهم. وعالوة على ذلك فإن سياسة 

 باألكاديمية تساعد على استمرار تنمية قدراتهم وتمام القيام بأعباء وظائفهم. والتدريب المستمر لجميع العاملين 

 يحتوى على توصيف وظيفي لكل أعضاء الجهاز االدارى كما يحتوى على بيانات المؤهالت الخاصة بأعضاء الجهاز االإدارى  3الملحق رقم 

المجموع  بدون مؤهل .(  -اعدادية-ى أخرى)ثانو معهد  دبلوم بكالوريوس او ليسانس  ماجستير  دكتوراة  المؤهل

2615814152960401العدد 
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وخبراتهم والوظائف المعينين عليها وتاريخ بداية التعيين قائمة بأسماء جميع العاملين من إداريين وفنيين ومؤهالتهم  :3ملحق رقم 

حصلوا عليها وتاريخها ومدتها : كشف بأسماء العاملين بوحدة الجودة ومؤهالتهم وخبراتهم والدورات التدريبية التي 29ملحق رقم 

؟ وهل تم تدريب العاملين عليه؟  LMSهل يتم تطبيق نظام معلومات آلي لشئون الطالب  .11

المختصة مثل ادارة التسجيل والكنترول والخريجين  مل ادارة شئون الطالب بنظام الي في التعامل مع جميع بيانات الطالب حيث تقوم بادخال جميع البيانات ومراجعتها قبل توفيرها لالدارات عت
.... التي تعتمد على البيانات الخاصة بالطالب  

ويتم ذلك بشكل دوري مع عمل تقييم الدائهم على النظام يدخل في التقييم السنوي الخاص بهم .المختلفة ومنها ادارة شئون الطالب  تايتم عمل دورات تدريبية للعاملين باالدار

دكتوراة ماجستير
بكالوريوس او 

ليسانس
دبلوم معهد

-ثانوى )أخرى
.(-اعدادية

العدد 2 6 158 141 5 29

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

رسم يوضح مؤهالت الجهاز االدارى



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 17



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 18

هل يوجد موقع إلكتروني للمعهد ومدى تحديثه؟  -12

ادارة نظم وتكنولوجيا المعلومات باالكاديمية، يمكن من خاللة االستعالم عن كل ما  بواسطة مهندسي(، تم انشاؤه eng.modern-academy.edu.egتوفر االكاديمية موقع الكترونى ) 
هذا بخالف اتاحة العديد من المواد   ع.يخص االكاديمية من حيث االقسام الموجودة وبيانات عن السادة أعضاء هيئة التدريس واذا كان هناك اي اخبار عاجلة يتم ظهورها على الموق

الجدول الدراسي   –افة الي محتوي الطالب الذى يمكن الطالب من الدخول باسم مستخدم و كلمة سر خاصة به لالستعالم عن مواعيد التسجيل ليمية من خالل التعليم االلكترونى باالضالتع
فحه رسميه لألكاديمية علي موقع  ئية و التقييم النهائي. كما يوجد أيضا صتصف الترم و اعمال السنة والنتيجة النهادرجات من –جداول امتحانات منتصف الترم واالمتحان النهائي  -

تم من  (، يتم من خاللها التواصل مع الطالب بشكل مباشر والرد علي جميع استفسارتهم. كما ي/https://www.facebook.com/Modern.Academy.eduالتواصل االجتماعي الفيسبوك ) 
االعالن عنها، فيتم من خاللها ابالغ الطالب بوضع جداول االمتحانات او انه تم اعالن النتيجه علي   للطالب او اي انشطه يكون هنالك رغبه في  خاللها وضع جميع االعالنات الهامه

 الموقع الرسمي 

هل يتم تقديم خدمات إلكترونية للطالب؟  -13

االنترنت اوال: خدمات

 microwaveعن طريق التعاقد مع إحدى شركات االتصاالت وتم انشاء برج    ميجا بيت  80ميجا بيت الي سرعة اجمالية    1٠ا من سرعة  تم تحديث شبكة االنترنت الخاصة باألكاديمية ورفعه
 Accessس والطلبة عن طريق تثبيت  رنت لسهوله الوصول اليه من قبل اعضاء هيئه التدرياعلي المبني لتوصيل الخدمة بأحدث الوسائل وتم عمل تغطيه ال سلكيه باألكاديمية بالكامل لشبكة االنت

point  بجميع انحاء االكاديمية وتم تركيب جهازFirewall  .لحماية الشبكة الداخلية 

ثانيا: الموقع االلكتروني 

الحديث   باألكاديمية  الخاص  االلكتروني  الموقع  تحديث  لألكاديمية   eng.modern-academy.edu.egتم  البيانات سواء  بأحدث  امداده  بكلوتم  وتم ربطه  والطالب  التدريس  هيئه  اعضاء  من  او 
 صفحة الفيسبوك وقناه اليوتيوب الخاصين باألكاديمية
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  LMSيمنظام إدارة التعلثالثا: 

ينقسم موقع التعليم عن بعد الي قسمين 

القسم االول: المنصة التفاعلية 

بعد التعليم عن  برنامج eng.synceg.net تم عمل موقع  التدريس  Moodle   باستخدام  هيئه  الطلبة واعضاء  بيانات  بقواعد  امداده  وتم  كله  العالم  عالميا في معظم جامعات ومدارس  المستخدم 
الدراسية كما يلي :والمقررات 

حساب به جميع المقررات القائم بتدريسها 4٥٠عمل حساب لكل عضو هيئة تدريس واعضاء الهيئة المعاونة بأجمالي  •

األكاديمية والتي يدخلها القائمون بالعمل بمكاتب  تم تسجيله من قواعد البيانات الموجودة داخل   حساب وبه المقررات التي يدرسها بناء علي ما  ٠٠8٠لطالب بإجمالي  عمل حساب لجميع ا •
التسجيل

والتي يدخلها القائمون بالعمل بمكتب الجداولالربط بين اعضاء هيئه التدريس والطالب بناء على الجداول الموجودة بقواعد البيانات الخاصة باألكاديمية  •

بموقع مودل حتى يتيح لكال من اعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة والطالب بالتواجد   MS Teamsم دمج برنامج  وبناء علية ت  Microsoftاالكاديمية بها ترخيص للتعامل مع برامج   •
الصوتية لسهولة التفاعل بين الطالب واعضاء هيئه التدريسلخصائص المرئية وواستخدام جميع ا virtual classroomفي فصول افتراضية 

واستخدامه بجميع مميزاته وحضور المحاضرات عن طريق   MS Teamsيع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب للدخول علي برنامج  تم عمل بريد اليكتروني أكاديمي لجم •
البث المباشر

يوهات شرح او ملفات عرض او ملفات تعليم على الموقع في كل مقرر علي حده حتي يستطيع الطالب الوصول الي هذه الوسائط سواء فيدتدريس وضع وسائط اليستطيع عضو هيئة ال •
ميجا بيت  128صوتية الموقع يدعم عدد كبير جدا من انواع الملفات بدون التقيد بحد اقصي للملفات المرفوعة ولكن بحد اقصي لحجم الملف الواحد 

د ايضا خاصية التصحيح االلكترونييستطيع عضو هيئة التدريس عمل اختبارات اون الين عن طريق موقع مودل واستالم الحلول من الطالب ويوج •

المشكالت التي تواجه الطالب دون الحاجة الي  يستطيع الطالب من خالل الموقع ارسال رسائل لعضو هيئه التدريس او اعضاء االدارة او حتى مهندسين نظم المعلومات للرد السريع علي   •
 الحضور بنفسه الي مقر االكاديمية  

جيجا بيت لكل حساب على حده يمكن ان يستخدمها كمساحه تخزين خاصة به   2بمساجه  Cloud storageيوجد لكل حساب سواء ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب  •

يةالقسم الثاني: المنصة االخبار

ويوجد علية حساب لكل طالب ويستطيع الطالب الحصول على ما يلي من خالل الموقع االخباري  modern.synceg.netتم عمل موقع اخباري للطلبة 
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بيانات االيميل األكاديمي الخاص به وكلمه المرور  -1
مواعيد التسجيل -2
مواعيد الجداول الدراسية  -٣
مواعيد جداول االمتحانات  -4
تحانات اعالن نتائج االم -٥
اي معلومات خاصه لكل طالب  -6

ل ادارة نظم المعلومات جميع البيانات السابقة ترسل لكل طالب علي حده لمراعاة الخصوصية ويجب علي كل طالب تسجيل الدخول علي الموقع بحسابه المسلم له من خال 

رابعا: االجهزة 

ث المباشر من قبل اعضاء هيئة التدريس جيجا بيت وذلك الستخدامها في محاضرات الب 64بيت وسعة تخزينية جيجا  4جهاز كمبيوتر لوحي يعمل باللمس بذاكرة  ٣٠تم شراء عدد  
جهاز تعليمي .  ٣٠٠هذا باالضافة لالجهزة الثابتة في االكاديمية والتي تتخطى 

أزمات تتواجد أثناء الطوارئ؟هل توجد وحدة إدارة  -14

باألكاديمية التي تم تصميمها من قبل خبراء الدفاع المدني وتتم مراجعتها دوريا والتدريب عليها  تتمثل في منظومة األمان والسالمة علة ولها تشكيل معتمد  فميوجد وحده إداره أزمات باألكاديمية  
 بواسطتهم وتتضمن:

إدا • الطوارئ بالتعاون معغرفة العمليات: يتم من خاللها  المشاركة في أعمال  الميدانية  الفرق  المعنية. وتكون ُمجهَّزة باآلتي: أجهزة اتصال  رة وتوجيه  الخارجي  الدعم  ، وسائل  جهات 
مة المختلفة ومسارات اإلخالء ومخارج الطوارئ المتواجدة باألماكن الحيوية، خرائط إرشادية توضح أماكن وسائل األمان والسال إنذار، وحدة متابعة حاالت عمل أنظمة اإلنذار الُمبكر

 وشبكات المرافق المختلفة )مياه، كهرباء، صرف، غاز، اتصاالت..(.  اف، باإلضافة إلى البيانات والرسومات اإلنشائية لمباني األكاديميةونقاط التجمع واإلسع

الصادر من المركز   2٠٠6سنة  ل  2/ ٣٠٥ريق واإلخالء طبقا للكود المصري للحد من أخطار الحريق رقم  الخطط والسيناريوهات: سيناريوهات التعامل مع األزمات المحتملة، خطط الح •
 . 2٠٠٣لسنة   12من قانون العمل المصري رقم   الخامس "السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"  القومي لبحوث اإلسكان والبناء، والكتاب

طفاء  ار المبكر )كواشف الدخان والحرارة(، والمواجهة واإلنقاذ )معدات اإلظم اآللية المتواجدة باألماكن الحيوية والتي تساهم في أعمال اإلنذاألجهزة والمعدات: المعدات واألجهزة والن •
واإلخالء واإلسعاف( ... 
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صيانة، • )وقاية،  بها  المنوطين  المهام  لمباشرة  مختلفة  وفئات  تخصصات  من  مدربة  عمل  مجموعات  البشرية:  تأصيل    الكوادر  إلى  باإلضافة  الخ(،  إسعاف،  إغاثة،  مكافحة،  إخالء، 
ئية، ونشر ثقافة إدارة األزمات والكوارث وكيفية الُمساهمة في أعمال المواجهة واإلغاثة، بحيث يصبح ات التي تحد من حدوث أزمات أو كوراث، واتخاذ كافة اإلجراءات الوقاالُممارس

 "مهمة طوارئ".  -ة إلى مهامهم األساسية والبديلة باإلضاف -لكافة العاملين باألكاديمية 
الدفاع المدني باألكاديمية وهي وثائق في صورة ملفات الكترونية وهي:  لتالية إمكانياتوتوضح الوثائق ا

 وحدة إدارة األزمات والكوارث •

دليل اإلجراءات العامة لمواجهة االزمات والكوارث والحد من أخطارها •

 ة باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا وسائل األمان والسالم •

وثائق إمكانيات الدفاع المدني باألكاديمية – MEMORY FLASH:  38ملحق رقم 
ن والسالمة ووحدة ادارة االزمات باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا : وسائل األم39ملحق 

أعضاء هيئة التدريس من القيام بأعمالهم داخل المعهد؟ هل الخدمات واالمكانيات مناسبة وتمكن   -15

ي تقدمها األكاديميه للساده أعضاء هيئة التدريس ليتمكنوا من القيام بأعمالهم داخل األكاديميه وتشتمل علي:مات واالمكانيات التهناك العديد من الخد

 الفراغات التعليمية: .1
لمحتوي العلمي للمقررات بصوره مناسبه للطالب، حتي في ظل جائحه  ه المناسبه لتمكين الساده أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه من توصيل اويتوفر باالكاديمية عدد من الفراغات التعليمي

التدريس والهيئه المعاونه من القيام بعملهم، فيوجد:  طبيق خطط التباعد لسالمه وامان جميع أعضاء المنظومه، فمازالت السعات الجديده والفراغات المتاحه تمكن الساده أعضاء هيئهالكورونا وت

السعه بعد تطبيق خطط التباعد الرسمية عه السأسماء الفراغات

قاعات الدراسة

طالبا 8٠٠طالبا  2٠72مدرجا للمحاضرات و الندوات 2٠

طالبا ٥4٠طالبا  114٠قاعة دراسية للتمارين 29

طالبا ٥4٠طالبا  1٠9٥صالة رسم  18

طالبا  1860طالبا   4307باجمالى سعه لقاعات الدراسة  االجمالي
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 والورش المعامل
ومعامل الحاسب

طالبا  7٥طالبا 1٥٠معامل تتبع قسم العلوم االساسية

طالبا  9٥طالبا 144معامل تتبع قسم هندسة الحاسبات

طالبا 18٠طالبا ٣٥٠معامل تتبع قسم هندسة االتصاالت

طالبا  88طالبا 1٣6معامل تتبع قسم الهندسة المعمارية

طالبا 146طالبا 2٥1ة التصنيع معامل وورش تتبع قسم هندس

طالبا 11٠طالبا 21٠معامل تتبع قسم هندسة مدني

طالبا  694باجمالى سعه طالبا  1241باجمالى سعه االجمالي

(  : بيان بكافة قاعات التدريس )مدرجات / قاعات درس / قاعات رسم4ملحق رقم 

خدمات الفرعية : بيان بالمكاتب وكافة األماكن المخصصة لل5ملحق رقم 

 : رسم توضيحي بأماكن مزاولة األنشطة الرياضية والثقافية والفنية وكافة الفراغات بالمعهد6ملحق رقم 

قائمة بالمعامل واألجهزة المتوفرة بكل معمل:  25ملحق رقم  
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نماذج لبعض الفراغات التعليميه بعد تطبيق اليات التباعد بين الطالب
 عليم الهجين: ات التإمكاني .2

اعده أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه في تقديم افضل في ظل جائحه الكورونا التي اجتاحت العالم العام الماضي وتوجه العالم الي نظام التعليم الهجين، قامت األكاديمية بتطوير خدماتها لمس
للتعليم للعام  الهجين تتماشي مع م   خدمه تعليميه للطالب. فقامت األكاديمية بأعتماد خطه  الهندسي  التعليم  بالعديد من  2٠21-2٠2٠تطلبات  المعلومات  اداره نظم وتكنولوجيا  ، وبناء عليها قامت 

اضرات اونالين أللقاء المح   Microsoft Teamsامج  اإلجراءات منها تفعيل ايميالت أكاديميه لجميع أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه والطالب، كما استخدمت االكاديمية بشكل رسمي برن
برنامج   وفرت  كما  الطالب.  مع  المباشر  وتحميل     Moodleوالتعامل  عليها،  والرد  رسائلهم  واستقبال  الدوريه،  الطالب  درجات  واعالن  الطالب،  اعمال  استالم  حيث  من  الطالب  مع  للتفاعل 

ه. كما توفر األكاديمية فيديوهات للمحاضرات وفيديوهات لشرح الشق العملي الغلب المقررات علي موقع بالفصل الدراسي علي  المحتوي العلمي للمقررات، حيث يتم رفع جميع المقررات المتوفره
مواقع لطالب ومنها برامج و. ويعتمد بعض أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه اليات اضافيه اخري للتواصل مع اMoodleاو يتم رفعها للطالب علي    Youtubeاألكاديميه الرسمي علي منصه 

جميع أعضاء هيئه التدريس ل  2٠21-2٠2٠كما تم عقد ورش عمل وفيديوهات تعريفيه باليات التعليم عن بعد قبل بدايه العمل للفصل الدراسي االول    الفيسبوك والواتساب والتليجرام والزووم. مثل  
حده التعليم عن بعد المفعله قبل بدايه العام الدراسي الحالي لتيسير االنتقال ومتابعه التعليم عن بعد بخطه التعليم التعليمية من قبل و  وفيديوهات للطالب وورش عمل الداره المتابعه  والهيئه المعاونه

 الهجين.
مرفوعه علي موقع األكاديميه تقارير وحده التعليم عن بعد للفيديوهات ال -2021-2020: خطه التعليم الهجين للفصل الدراسي األول والثاني للعام 28الملحق رقم 
 2/2021الي  2/2020اإلمكانيات التكنولوجية باالكاديمية عن الفترة : تقرير فني عن تطوير 58الملحق رقم 
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 المعدالت: .3
المقررات أحتياج  الدراسيه مناسبه بحسب  الجداول  التدريس من واقع  للساده أعضاء هيئه  الحاليه  الم  المعدالت  الهجين  التعليم  باألكاديوخطه  الجوده نفذه. وتوجد خطه  للوصول الي معدالت  ميه 

، ويكون هناك اشراف من الساده  Onlineللمحاضرات    12٠:1للمحاضرات باألكاديمية و    9٠:1المثاليه خالل عامين. فتتراوح معدالت أعضاء هيئه التدريس بقاعات المحاضرات بحد أقصي  
للمجموعه أسبوعيا وحد أقصي جميع ساعات الفصول او المعامل او صاالت الرسم للمقرر أسبوعيا. واجمالي عدد  الت الرسم بحد أدني ساعه  علي الفصول والمعامل وصا  أعضاء هيئه التدريس

2٠21-2٠2٠صل الدراسي الثاني للعام  ساعه وبالف  ٥77قدين كانت  للساده أعضاء هيئه التدريس المعينين والمتعا  2٠21-2٠2٠ساعات االشراف بالجداول الدراسيه للفصل الدراسي األول للعام  
حسب طبيعه المقرر. وتكون المعدالت بالصاالت   1:1٥الي    1:1٠، اما المعامل فتكون من  ٣٠:1الي   1:1٥ساعه. وتتراوح المعدالت بالجدول الهجين للفصول للهيئة المعاونة من    621اصبحت  

.  1:2٠الي  1:1٥للهئيه المعاونه 

يسأعضاء هيئة التدرالقسم
الهيئة المعاونة

مهندسين
معيد مدرس مساعد 

 2 17 18 24علوم أساسية 

 16 17 ٣٠ ٣1الهندسة الكهربائية  )اتصاالت + حاسبات( 

 1 ٣4 41 ٣8عمارة وتكنولوجيا البناء هندسة ال

 12 1٥ 16 24هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج

 ٠ ٥ 2 ٥المدنيه وتكنولوجيا االنشاءالهندسه 

348أجمالي القوه علي رأس العمل

 2021/ 2020الثاني األول و : الجداول الدراسيه للفصل الدراسي 26ملحق رقم 

مكاتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

هيئه  ي أعضاء  الساده  لتواجد  فراغات مالئمه  توفير  األكاديميه ومنهتم  داخل  بأعمالهم  القيام  ليتمكنوا من  السالتدريس  اعمال  انهاء  المحدده،  المكتبيه  بالساعات  الطالب  لقاء  باألعمال ا  القيام  نه، 
٥94.61أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه بما يوازي  األداريه المكلفين بها، الخ. وتم تطوير جزء منها وجاري العمل علي تطوير الجزء المتبقي. حيث توفر األكاديميه فراغات مكتبيه للساده

. كما قامت األكاديمية بتوفير فراغات للساده أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه اللقاء المحاضرات اونالين بها داخل 2م  1226.47بمبني الملحق بأجمالي    2م  6٣1.86بالمبني الرئيسي و    2م
 جداول الدراسية الهجينه. االكاديمية بما يتوافق مع ال

األماكن المخصصة للخدمات الفرعية : بيان بالمكاتب وكافة 5ملحق رقم 
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مدى مساهمة المعهد في نفقات البحث العلمي وتوفير المستلزمات والمواد الخام إلجراء التجارب، وهل يتم المساهمة في رسوم  -16
 التسجيل والسفر لحضور مؤتمرات علمية دولية.

نيها  ج 144٠مستفيد بمتوسط مساهمة  ٣7جنيه ألجمالي   ٥٣٣٠٠الماضية بإجمالي   تساهم األكاديمية بنفقات البحث العلمي وقد ساهمت خالل األعوام الثالثة 
 للباحث. وتشمل القواعد العامة ما يلى 

معامل التأثير نوع البحث 
المستحقات المالية

ايصال في حالة عدم وجود في حالة وجود ايصال 

محلي
ال يوجد 

ما تم سداده
-ج  ٥٠٠

-ج  1٥٠٠يوجد

دولي

وجد ال ي

ما تم سداده

-ج  1٠٠٠

1Qج  1٥٠٠ج  ٣٠٠٠

2Q2ج  1٠٠٠ج  ٠٠٠

3Q1ج  1٠٠٠ج  ٥٠٠

4Q1ج  ٥٠٠ج  ٠٠٠

المستحقات الخاصة بالدراسات العليا والبحث العلمى: قرار دعم الدارسات العليا والنشر العلمي ونماذج من قررات صرف 37ملحق رقم 

مال دراسته للحصول على الماجستير والدكتوراه، وهل يتم تفرغهم يومينونة الفريق المعاون الستك مدى مساهمة المعهد في معا  -17
 على األقل في األسبوع لذلك.

األتية الستكمال دراسة الماجستير او الدكتوراةتمنح األكاديمية جميع أعضاء الهيئة المعاونة المميزات 

 ،  2٠21/ 2٠2٠فصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ب جدول الدراسة لجميع الفرق/المستويات لل-26يومين تفرغ وذلك للدراسات العليا. ملحق رقم  •

. وتطبق القواعد األتية: 29٥٣مستفيد بمتوسط  96جنيه لعدد   28٣٥14بأجمالي  كما ساهمت األكاديمية فى نفقات الدراسات العليا خالل الثالثة أعوام الماضية  •



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 26

حد أقصى االستحقاقات -مية مشاركة االكاديدراسات عليا 

ج  ٣٠٠٠من الدارس  ما تم سدادهماجيستير 

ج  4٠٠٠من العضو   ما تم سدادهدكتوراه 

ج  1٠٠٠٠من العضو   ما تم سدادهأستاذ مساعد / أستاذ 

مع نماذج من كشوف الصرف  : قرار دعم الدارسات العليا والنشر العلمي37ملحق رقم 

ت، ومدى تجاوب اإلدارة معهم ومناقشة مشاكلهم والعمل على حلها، وهل يتم مناقشتهاا يقدم لهم من خدمامدى رضاء الطالب عم  -18
 إحساسهم بأن ما يقترحونه ويطلبونه محل اهتمام من إدارة المعهد.مع الطالب، والتأكد من مجموعة عشوائية من الطالب عن 

ة مشاكلهم والعمل على حلها. هم من خدمات وثانياً مدى تجاوب اإلدارة معهم ومناقشيتناول هذا البند اوالً مدي رضاء الطالب عما يقدم ل

 اوالً: مدى رضاء الطالب عما يقدم لهم من خدمات: 

بالعديد من الوسائل، التي تندرج تحت طريقه مباشره وطريقه غير مباشره.ويتحقق ذلك 

طريقة مباشرة:  -أ

تجاوب اإلدارة مع الطالب ومدى رضاء الطالب عن شتى األمور، على سبيل المثال الدعم المالي  ء عدة استطالعات رأي للطالب دوريا لتأكيد  تجري األكاديمية من خالل مكتب تقييم األدا

كاديمي باألقسام، إجراءات انتخابات اتحاد الطالب م، األساليب المستخدمة في التعلم الذاتي وتشمل األبحاث والتجارب وجمع المادة العلمية، خدمة النقل، إجراءات وفاعلية اإلرشاد األالمقدم له

مل مع تظلمات. وتمثل استطالعات الرأي هذه مصدرا هاما لمعلومات التغذية المرتدة التي تستخدم تبع في التعاوقدرته على تنفيذ األنشطة الطالبية المالئمة لهم، وأخيرا وليس آخرا النظام الم

 هي مصنفه كاالتي:في تدعيم تحسين العملية التعليمية و

استطالع رأي الطالب في المقررات الدراسية )يجرى في كل فصل دراسي( •
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 استطالع رأي الطالب في التدريب الداخلي )يجرى سنويا(  •

 استطالع رأي الطالب في التدريب الخارجي )يجرى سنويا(  •

لوريوس( استطالع رأي الطالب في البرامج الدراسية )يجري سنويا قبيل مناقشة مشروع البكا •

 استطالع رأي الطالب في جودة الخدمات المقدمة لهم )يجرى في كل فصل دراسي(  •

يمية وأصحاب االعمال: كما تجري استطالعات رأي أخري الستقصاء رأي خريجي االكاد

استطالع رأي بخريجي االكاديمية )يجرى سنويا(  •

 استطالع رأي اصحاب األعمال )يجرى سنويا(  •
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2٠2٠-2٠19نتيجة استطالع رأى الطالب في البرنامج الدراسي للعام الدراسي 
طالب من جميع االقسام1٠٥لعينة عشوائية تضم 

هندسة االلكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج
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2٠2٠-2٠19نتيجة استطالع رأى الطالب في جودة خدمات التعليم للعام الدراسي 
طالب من جميع االقسام126لعينة عشوائية تضم 

هندسة االلكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء

هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج
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واالمتحانات وأسلوب التدريس والتقييم، ومن يقومون  مية باستطالع آراء ممثلين عن الطالب )اتحاد الطلبة( في اتخاذ جميع القرارات الخاصة بهم مثل وضع جداول الدراسة  ارة األكاديكما تهتم إد

الص الفترة  الدراسة ونشاط  أثناء  الطالبية  األنشطة  وفاعلية  نوعية  في  آرائهم  لهم، وكذلك  لحضور بالتدريس  الجودة  تشكيل مكتب  يوجد طالب ضمن  الدائمة. كما  اللقاءات  اتباع سياسة  يفية مع 

رات العلمية قراراته واعماله )تشكيل مكتب الجودة(. وتعقد قيادات األكاديمية اجتماعات دورية مع اتحاد الطالب عالوة على مشاركة الطالب في المؤتم المؤتمرات الخاصة بالمكتب والمشاركة في

في أتحاد الطلبة في حل المشاكل التي يواجها الطالب في ألكاديمية واألقسام ومشاركة الطالب في أنشطة األسر واألنشطة الطالبية بإشراف أعضاء هيئة التدريس.كما يشارك ممثلين الطالب  ل

)التعليم عن بعد( يكونوا بمثابة حلقة وصل بين الطالب وأساتذة المواد .

 والعمل على تلبية رغبات الطالب المنطقيةاستطالع رأى الطالب عن جودة الخدمات المقدمة وما يثبت تحليلها  نة معين: 7ملحق رقم 

72%

66%

73%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

1

دراسي نتيجة استطالع رأى الطالب في التدريب الصيفى الداخلي للعام ال
2٠19-2٠2٠

طالب من جميع االقسام1٥٥لعينة عشوائية تضم 

هندسة االلكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء

هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج
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-2٠19نتيجة استطالع رأى الطالب في التدريب الصيفى الخارجي للعام الدراسي 
طالب من جميع االقسام289لعينة عشوائية تضم 2٠2٠

هندسة االلكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء

هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج
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طريقة غير مباشرة: -ب

وتتمثل في مؤشرات تدل على الرضاء عن أداء األكاديمية مثل: 

 الى االكاديمية من جهات تعليمية اخرى والطالب العرب والوافدين.  ثبات و/او ازدياد أعداد الطالب المتقدمين لألكاديمية عاما بعد عام وكذلك المحولين •

.للدراسات العليا والبحث العلمي الكاديمية ازياد الطلب على خريجي األكاديمية في المؤسسات والشركات المختلفة ويتم رصد هذا االزدياد من خالل وحدة متابعة الخرجين وتتبع وكيل ا •

هندسة 
االلكترونيات و 

تكنولوجيا 
االتصاالت

هندسة الحاسبات 
و تكنولوجيا 
المعلومات

هندسة التصنيع و 
جتكنولوجيا االنتا

هندسة العمارة و 
تكنولوجيا البناء

%النسبة المئوية  78% 62% 74.00% 76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

احصائية اعداد الخريجين الذين التحقوا بسوق العمل

%النسبة المئوية 
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لعمل الملتحقين بسوق ا اعداد الخريجين 

2005-2020
التخصص  م

النسبة المئوية %  العدد 

78 % 4٠7٥ 4٥٥2 هندسة االلكترونيات و تكنولوجيا االتصاالت  1

62 % ٣9٣ 677 هندسة الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات  2

74 % 9٣6 1264 هندسة التصنيع و تكنولوجيا االنتاج ٣

7٥ % ٣17٣ 421٣ اء تكنولوجيا البن هندسة العمارة و 4

76% 8184 10706 االجمالى

سنوات األخيرة 5: بيان بأعداد الطالب الملتحقين باألكاديمية على مدار ال 33ملحق رقم 

: تقرير مختصر عن أنشطة متابعة الخرجين30ملحق رقم 

ثانيا: مدى تجاوب اإلدارة مع الطالب ومناقشة مشاكلهم والعمل على حلها: 

كل الطالب بأحدي الطرق التاليه: مل مع مشايتم التعا

 اللقاءات الدائمة مع اإلدارة اتباع سياسة  -أ

 ويتم ذلك من خالل التدرج الهرمي في اللقاءات ابتداءا   تقوم األكاديمية باستخدام سياسة الباب المفتوح لالستماع إلى آراء الطالب ومشاكلهم حتى تتمكن من معرفه آرائهم بشفافية دون أي ضغوط.

، الوكيل لشئون الدراسات العليا الوالبحث العلمي ( ثم السيد عميد االكاديمية. من الساده رؤساء األقسام العلمية ثم الساده الوكالء )الوكيل لشئون التعليم والطالب

 آلية الشكاوى باألقسام  -ب

 نموذج الشكوى •
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آلية موحدة لشكاو اتباع  الدراسية وهي ملئ نموذج شكوى بسكرتارية االقساميتم في كل قسم تعليمي على مستوى االكاديمية  رصد شكاوى الطالب . ويتم من خالله  ى الطالب بالمقررات 

لملئ هذا  ميل أكاديمي خاص به. فيتوجه الطالب  المختلفة بالمقررات ويبدا الطالب في اللجوء اليها عند ظهور اعمال السنة الخاصة بالطالب على موقع االكاديمية، حيث يوجد لكل طالب اي

 من خالل عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر.  أيام 7النموذج بالقسم المختص ويتم الرد على هذا النموذج في مدة ال تتجاوز 

شكاوي الطالب نماذج من : 51ملحق رقم 

 وجود أعضاء من هيئة التدريس والهيئة المعاونة مسؤولين عن مختلف المستويات •

طبيعة القسم الخاصة من تفاعالت وأعداد الطالب وهيئه التدريس. وتكون مهمة بسبب    2٠2٠-2٠19وحتى    2٠18-2٠17العام الدراسي    سم الهندسة المعمارية منتم تفعيل هذا البند في ق

شكوى للطالب بالمقررات االخرى الي منسقي هذه   عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة التأكد من رصد وتحميل جميع الدرجات على موقع األكاديمية لجميع المقررات، وايضا توصيل اي

وصول الى حل يتم تفعيل الية نموذج الشكوى المغطاة في النقطة السابقة. المقررات وفي حالة عدم ال

 وجود مندوب او أكثر لكل مستوى  •

ات  المستوى لكل دفعة. وتكون مهمة هذا المندوب توصيل أي معلومات او استفسارتم تفعيل هذا البند في قسم الهندسة المعمارية ايضا، وهو وجود مندوب او أكثر من الطالب في نفس   •

( يتم انشائها على مواقع التواصل االجتماعي. او في حاله وجود شكوى من طالب Groupsمن عضو هيئة التدريس عن المقرر او الهيئة المعاونة لكل الدفعة على مواقع مجموعات )

وجود أعضاء من هيئة التدريس والهيئة   ل عن المقرر والعمل على حلها.تم توصيلها الى مندوب الدفعة ويتم توصيلها الي عضو هيئه التدريس المسؤوالدفعة من شئ ما يخص المقرر ي

 المعاونة مسؤولين عن مختلف المستويات 

مهمة بب طبيعة القسم الخاصة من تفاعالت وأعداد الطالب وهيئه التدريس. وتكون  بس  2٠21-2٠2٠وحتى    2٠18-2٠17تم تفعيل هذا البند في قسم الهندسة المعمارية من العام الدراسي  

لطالب بالمقررات االخرى الي منسقي هذه عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة التأكد من رصد وتحميل جميع الدرجات على موقع األكاديمية لجميع المقررات، وايضا توصيل اي شكوى ل

. الوصول الى حل يتم تفعيل الية نموذج الشكوى المغطاة في النقطة السابقة المقررات وفي حالة عدم

 وجود مندوب او أكثر لكل مستوى  •

ارات من مندوب توصيل أي معلومات او استفستم تفعيل هذا البند في قسم الهندسة المعمارية ايضا، وهو وجود مندوب او أكثر من الطالب في نفس المستوى لكل دفعة. وتكون مهمة هذا ال

( يتم انشائها على مواقع التواصل االجتماعي. او في حاله وجود شكوى من طالب الدفعة من Groupsمواقع مجموعات )  عضو هيئة التدريس عن المقرر او الهيئة المعاونة لكل الدفعة على

ؤول عن المقرر والعمل على حلها.شئ ما يخص المقرر يتم توصيلها الى مندوب الدفعة ويتم توصيلها الي عضو هيئه التدريس المس 
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 التعليم عن بعد:تعدد طرق تقديم الشكاوي من خالل  •

المادة مثل من خالل برنامج   ▪ أستاذ  الشكاوي وحلها بشكل مباشر مع  الطلبة  لتقديم  التعليم عن بعد ألستخدام طرق مختلفة  تفعيل برامج  تقديم     Moodlأدى  للطاب  يمكن 

بكتابة رسالة وقت المحاضرة أو قبل أو   Teamsالشكوى من خالل برنامج    ن للطالب تقديموبالتالي يتم الرد مباشرة بنفس الطريقة ، كما يمك  لشكوى ألستاذ المادة أو للمعيد

بعد ويتم الرد مباشرة عليها .

 WatsApp-Telegram-Facebookتم تكوين مجموعات من الطلبة وأستاذ المادة والمعيدين للتواصل من خالل بعض التطبيقات مثل  ▪

ة أو يكون عضو اتحاد الطلبة ومن القسم لتجميع الشكاوي الطلبة في مادة معينة والتواصل مع أستاذ المادة أو  تم اختيار مندوب أو منسق من الطلبة قد يكون في كل ماد ▪

WatsApp-Telegram-Facebookرئيس القسم عبر 

 :اليه التظلمات -ت

موقع األكاديمية. ويقوم الطالب بتسجيل تظلمه على نموذج تظلم للمقرر بمكتب السيد    لنتيجة النهائية للطالب علىمن نتائج االمتحانات تتم بعد اعالن ا  كما تتوافر باألكاديمية اليه للتظلمات

 لي.عميد األكاديمية. ويتم الرد عليه من خالل الكنترول المختص لذلك واعالم الطالب بنتائج التظلم قبل البدء لتسجيل الترم التا

: عينة من نماذج إدارة العملية االمتحانية44ملحق رقم 

وجود وحدة لمتابعة الخريجين، وذلك من خالل أنشطة واضحة وموثقة لمتابعة الخريجين، وعقد اجتماعات معهم حول رأيهم في  -19
مستوى الخريجين.

وقد تم   2٠2٠يمية  للدراسات  العليا والبحوث منذ سبتمبر  شئون البيئة وخدمة المجتمع وتم تعديل تبعيتها إلى وكيل األكادوتتبع وكيل األكاديمية ل  2٠19تم تفعيل وحدة متابعة الخريجين فى عام  
 تحديد المهام اآلتية بالوحدة:

 أوال: تحديث بيانات الخريجين 

طالب.  1٠7٠6وعدد ما تم تحديثه   2٠2٠إلى عام  2٠٠٥تحديث بيانات الخريجين لجميع الدفعات السابقة. وقد تم تحديث بيانات الخريجين من عام   .1
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ى صورة دفاتر وعليه تم تحديث للتواصل المباشر بين الخريج ووحدة متابعة الخريجين عند إستالمهم لشهادات التخرج وتم عمل نموذج لتحديث إستمارة الخريجين وطباعتها فتم وضع ألية   .2
(.  762وعددهم )  2٠2٠بيانات خريجى دفعة 

( مرفق بيان إحصائى بذلك.   1٠7٠6( خريج من إجمالى )  8184فة حتى وصل إلى عدد من تم حصره الى ) ين إلتحقوا بسوق العمل فى الشركات والمصانع المختليجين الذحصر الخر .٣

 ثانيا: اعداد الكتيب السنوى للخريجين ودليل الخريجين 

.  2٠2٠ــ  2٠19ــ   2٠18ـ 2٠17 –  2٠16- 2٠1٥ -2٠14اعداد الكتاب السنوى لدفعات التخرج عن األعوام  .1

 بعة الخريجين ] مرفق [. اعداد دليل وحدة متا .2

ثالثا: التواصل مع الخريجين وجهات التوظيف وعقد دورات تأهليليه لهم لمواكبة تطور سوق العمل

اعداد مسارات التوظيف الموازى والدورات المؤهلة لها فى سوق العمل. .1

(، كما تم عمل إيميل Facebookصفحة بأسم وحدة متابعة الخريجين على موقع التواصل اإلجتماعى )  –يلة ] صفحة األكاديمية  أصحاب األعمال بأكثر من وسيتم التواصل مع الخريجين و .2
 (graduates.unit@eng.modern-academy.edu.eg) خاص بوحدة متابعة الخريجين على الموقع الرسمى لألكاديمية

( جهة عمل من خالل االنترنت مرفق نموذج  قوائم الشركات.   4٣1واصل مع الشركات وجهات العمل المختلفة ألكثر من )تم الت .٣

4.   ) الخريجين  للخريجين ) ملتقى  السنوى  التوظيف  التحضير لمؤتمر  اإللتزام باألجرا  onlineجارى  فيوذلك من أجل  لوجود  أن  روس كورونا مع األخذ  ءات اإلحترازية نظراً  فى األعتبار 
. 2٠18أخرمؤتمر سنوى كان فى العام الدراسى 

رابعا: إستطالعات الرأى الدورية ألراء الخريجين وأصحاب األعمال فى الخريجين  

تجرى الوحدة دوريا مجموعة من استطالعات الراى وهى كما يلى: 

 االكاديمية. االعمال فى خريجى واستطالع راى اصحاب  إستطالع رأى الخريجين ▪
وقع التواصل اإلجتماعى  نشر إعالنات الوظائف فى الجهات المختلفة ونشر أى موضوعات هامة تخص الخريجين على صفحة األكاديمية وصفحة وحدة متابعة الخريجين على م ▪

 (Facebook  )

بسوق العمل إحصائية تقديرية ألعداد الخريجين الذين إلتحقوا

mailto:graduates.unit@eng.modern-academy.edu.eg
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النسبه  المئويهعدد الملتحقين بسوق العمل2٠2٠:2٠٠٥الخريجين  اعداد التخصص م

% ٥2294٠7٥78هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت والحاسبات1

% 12649٣674هندسه التصنيع وتكنولوجيا االنتاج٣

% 421٣٣17٣7٥هندسه العماره وتكنولوجيا  البناء 4

% 1٠7٠6818476*االجمالى

 علما بأن هناك من يؤدى الخدمة العسكرية ومن هم منتظر تجنيدهم(. % 76بنسبة  1٠7٠6( من اجمالى )   8184* اجمالى اعداد الخريجين الذين يعملون فى الجهات المختلفة ) 

: تقرير مختصر عن أنشطة متابعة الخريجين30ملحق رقم 

التوافق مع المعايير القياسية لألداء. لعنصر ومدي رأي وانطباعات المراجع عن ا  -20
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اإلمكانيات المادية والخدمات ووسائل األمان  .3

هل المساحة اإلجمالية لمباني المعهد مالئمة؟ وهل الفراغات المفتوحة بين المباني مناسبة؟  -21

. 2م 16262المساحة الكلية ألرض المعهد: 
لكل طالب.  2م 4,٥، بمعدل 2م  2٣4٣2مبنى × عدد األدوار(: كل  إجمالي المساحة المبنية )إجمالي مساحة أرض

 لكل طالب. 2م 1.48، بمعدل 2م 7827مساحة الفراغات الخارجية: 

مدى مالءمة قاعات المحاضرات والمدرجات والفصول وقاعات الرسم، ونسبة إشغال المدرجات والفصول والقاعات )النسبة  -22
( %70المناسبة في حدود 

صافي، وهي تعتبر نسبه مالئمه جدا،    مترا مربعا   9٣26.84  والورش  المعامل والمختبراتوصاالت الرسم،  والفصول، و ،  فراغات التعليمية مثل المدرجاتمساحات المخصصة لللاتبلغ مجمل  
 األكاديمية، وموجزه كالتالي: وتقدم وثيقة اإلمكانيات المادية لألكاديمية الملحقه جميع األمكانيات التي تقدمها  ،%8٠حيث تمثل نسبه االشغال 

مساحات الفراغات التعليمية -1
اإلمجال  امللحق الرئيسي 

الفراغ 
مساحة  طاقة استيعابية  عدد مساحة  طاقة استيعابية  عدد مساحة  طاقة استيعابية  عدد
2م 2241.58 2072 20 2م 1000.90 1028 10 2م 40.6812 1044 10 مدرجات 
2م 1403.53 1140 29 2م 7.9638 330 7 2م 1015.57 810 22 سكاشن 
2م 2861.37 1095 18 2م 2382.09 915 15 2م 479.29 180 3 صاالت رسم 
2م 2586.02 1161 38 2م 986.45 490 11 2م 1599.57 671 27 معامل
2م 234.33 80 8 - - - 2م 234.33 80 8 ورش 

2م 9326.84 2م  5568 113 2م 4757.4 2763 43 2م 4569.44 2785 70 اإلمجال 
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املساحات االدارية واخلدمات -2
املساحة  الفراغ 
2م 2184.32 أماكن خاصة ابلطلبة 1 
2م 1479.85 أماكن خاصة ابملوظفني 2 
2م 616.57 تغري مالبسأماكن املخازن ومنافذ بيع وغرف   3 
2م 437.9 غرف رصد الدرجات 4 

2م 631.86 مبين امللحق   -  عاونهواهليئه املأعضاء هيئة التدريس   5 
2م 594.61 املبين الرئيسي   -و اهليئه املعاونه  أعضاء هيئة التدريس    6 
2م 489.66 االدارة العليا 7 
2م 410.06 املبين الرئيسي  -احلمامات   8 

2م .41403 مبين امللحق   -احلمامات    9 
2م 5800.33 عناصر حركة وخدمات   10 

2م 13048.57 اإلمجال 

2م  9326.84 امجال تعليمي 
2م 13048.57 امجال اداري وخدمات 
2م 22375.41 امجال مباين * ادوار 

2م 7827 املفتوحـــة املساحات 
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بيان بكافة قاعات التدريس، مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغاهلا : 4ملحق رقم 
بني مساحتها وعدد املستغلني وكافة البياانت الالزمة للتقييم كن املخصصة للخدمات الفرعية املتاحة، ت: بيان ابملكاتب وكافة األما 5ملحق رقم 
  وثيقة اإلمكانيات املادية لألكادميية - Flash Memory:  38ملحق رقم 

مدى جودة واكتمال التجهيزات المتاحة للعملية التعليمية داخل قاعات الدراسة.  -23

 ات المتوفره للطالب لتقديم افضل خدمه تعليميه لهم حيث يتم التالي : وده وكفاءه التجهيزتهتم االكاديمية بج 

يتم متابعتها ويوجد دفاتر صيانة لجميع االمكانات .   لجميع الفراغات التعليميه دوري تتم بشكل وصيانة  خطط تطوير   توجد  •

ميجا بيت. 8٠ا فقامت برفع السرعه الي  قامت األكاديمية بتحديث قدره شبكه االنترنت )واي فاي( المتوفره به •

 ئمة لطبيعة المقررات مثال :  يتوافر بالمعامل الخاصة باالقسام اجهزة حاسب الي مال  •
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يتكون كل معامل حاسب بمبنى الملحق  4

  24٠باجمالي ( I5جهاز ) 6٠معمل من 

جهاز تستخدم لقسم الهندسة المعمارية وقسم  

باالضافة   علوم االساسيةالكهرباء  وقسم ال

  ٣47باجمالي لالجهزة في باقي المعامل 

 جهاز .

بروتوكوالت تعاون بين الجهات المتخصصة وتجهيز المعامل بأحدث االمكانات  عقد 

والشبكات مثال معمل سيسكو لقسم الحاسبات ومعمل الماكيتات لقسم العمارة المجهز بماكينة 

 مية .الخاصة بخدمة العملية التعليوجميع المساعدات التعليمية  قطع ليزر

باجهزة  التسجيل المدعم  تجهيزات مكتب 

الحاسب والشبكة وشاشات عرض للطالب . 

توفر األكاديمية اجهزة داتا شو في جميع المدرجات والمعامل وبعض صاالت الرسم طبقا لطبيعة المقررات التي تدرس بها   •
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الرسم طبقا لطبيعة المقرر الفراغات التعليمية مدرجات ، معامل وبعض صاالت شو في جميع اجهزة داتا  

 جيجا بيت العطاء المحاضرات االونالين بالجداول الهجين  4جهاز كمبيوتر لوحي يعمل باللمس بذاكره  ٣٠تم توفير  •

الالزمة : اء هيئة التدريس بجميع االجهزة والوسائل الداعمة يتم تدعيم جميع الفراغات التعليمية واالدارية المتعلقة بخدمة الطالب واعض •

جهازا   286مبنى الملحق   -اجمالي عدد االجهزة  

جهازا   255مبنى رئيسي   –اجمالي عدد االجهزة   

جهازا   541اجمالي    

الجدول التالي يوضح مواصفات االجهزة بكافة الفراغات التعليمية واالدارية باالكاديمية  
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ي  -اجهزة الحاسب وملحقاتها  ن ببيا
ملحق المبنى

ملحقات نوع الشاشةمواصفات عدد االجهزة  نوع االجهزةالمكان 

LAB 1 Gama mini 60 
GB H61M -core i5  

 4G ram - H.D 500 GB  
Samsung LCD 19" 

 1 switch 3com 48port 
1 switch 3com 46port 
1 hp printer 845 inkjet 

LAB 2  DISKTOP 60 
core i5  

 4G ram - H.D 500 GB  
DELL LCD 19" 

 1 switch 3com 48port 
1 switch 3com 46port 
1 hp printer 845 inkjet 

LAB 3  DISKTOP 60 
core i5  

 4G ram - H.D 500 GB  
HP LCD 17" 

 1 switch 3com 48port 
1 switch 3com 46port 
1 hp printer 845 inkjet 

LAB 4 Gama 60 
core i5  

 4G ram - H.D 500 GB  
ACER LCD 19" 

 1 switch 3com 48port 
1 switch 3com 46port 
1 hp printer 845 inkjet 

NETWORK 
LAB 

HP DISKTOP 20 
core i5  

 4G ram - H.D 500 GB  
HP LCD 17" 

 1 switch 3com 16port 
1 hp printer 2100 LaserJet 

2 unit lane training 
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 CASE HAND 1العيادة 
P4 3.0 

H.D 80G
RAM 512

HP LCD 17" 

مكتب عمارة

HP DISKTOP 1 
Core2duo 2.8 

RAM 2G 
H.D 80G

HP LCD 17" 
PRINTER HP1102 

LASERJET 

CENTRA 1 
P4 2.8 

H.D 80G
RAM 512

HP LCD 17" 

 GAMA 1المكتبة
P4 3.0 

H.D 500
RAM 4G

HP LCD 19" 
8 N-COMPUTING 

8 HP LCD 17" 
2 SWITCH 8PORT 

 CASE 1الصيانة 
P4 2.0 

H.D 40G
RAM 256

LG 15" CRT 

 Gama mini 1سكرتارية حاسبات
GB H61M -core i5  

 4G ram - H.D 500 GB  
Samsung LCD 19" 

PRINTER HP1102 
LASERJET 

 HP DSKTOP 1جودة حاسبات
Core2duo 2.3 

RAM 2G 
H.D 80G

HP LCD 17" 

 HP DISKTOP 1د/إيهاب الشيمي 
Core2duo 2.3 

RAM 1G 
H.D 80G

Samsung LCD 19" 
PRINTER HP1005 

LASERJET 
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سكرتارية عمارة

Gama mini 1 
GB H61M -core i5  

 4G ram - H.D 500 GB  
Samsung LCD 19" 

PRINTER HP1102 
LASERJET 

CASE HAND 1 
P43.0 

H.D 80G
RAM 1G

HP LCD 17" 

 HP DISKTOP 1قسم عمارة
Core2duo 2.3 

RAM 2G 
H.D 80G

HP LCD 17" 
PRINTER HP1102 

LASERJET 

 HP DISKTOP 1نائب رئيس القسممكتب 
Core2duo 2.3 

RAM 2G 
H.D 80G

HP LCD 17" 
printer cannon 
 pixma ix4000 

 HP DISKTOP 1مكتب جودة عمارة
Core2duo 2.3 

RAM 2G 
H.D 80G

Samsung LCD 19" 

 HP DISKTOP 1معمل الماكيتات 
Core2duo 2.3 

RAM 2G 
H.D 80G

HP LCD 17" 

 HP DISKTOP 1مجلس االدارة  –االجتماعات 
Core2duo 2.9 

RAM 2G 
H.D 80G

HP LCD 17" 
PRINTER HP1018 

LASERJET 

 HP DISKTOP 1مكتب االمن 
Core2duo 2.6 

RAM4G 
H.D 80G

HP LCD 17" 
PRINTER HP1018 

LASERJET 
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 HP DISKTOP 1سكرتارية الوكيل 
Core2duo 2.6 

RAM4G 
H.D 80G

HP LCD 17" 
printer cannon 
 pixma MP280 

مكتبة الطلبة 

HP DISKTOP 

2 

Core2duo 2.6 RAM3G 
H.D 160G

HP LCD 17" 

Gama mini 
GB H61M -core i5  4Gram - 

H.D 500 GB
Samsung LCD 19" 

 CASE HAND 1منفذ بيع  
P43.0 

H.D 80G
RAM 256

HP LCD 17" 

 HP DISKTOP 1رئيس المطبعة 
Core2duo 2.3 

RAM2G 
H.D 80G

HP LCD 19" 

مكتب الجرافيك 
المطبعة 

Case jumbo 1 
core i3 

H.D 1000
RAM 4G

Samsung LCD 19" HP 7000 LASERJET 

مكتب الجرافيك 
المطبعة 

CASE APPLE G2 1 APPLE G2 VIEW SONIC 17" HP 2100 

مكتب الجرافيك 
المطبعة 

CASE HAND 1 
P43.0 

H.D 80G
RAM 512

HP LCD 19" 
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MIS 

HP DISKTOP 1 
Core2duo 2.6 

RAM4G 
H.D 80G

HP LCD 17" 
Samsung CRT 15" 

1 switch 3com 16port 
ROUTER CISSCO 

Gama 1 
 Dual core 2.7 

RAM 4G 
H.D 500

HP LCD 17" 

  ا جهاز  286مبنى الملحق    -اجمالي عدد االجهزة

المبنى الرئيسي   –أجهزة الحاسب االلي 

المكــــــــــــان م
نوع    

األجهـزة 
عــدد 

األجهزة 

مـواصفـــــــــــــات 

نوع الشاشة 
ملحقـــــــــات 

Ram HD Pro. 
Printer Copier 

ــــم تصنيـع قسـ 1

Comp. App Jumbo 31 4 500 Core i3  LG 19" 

CNC Gamma 15 4 500 Core i3 Samsung 23" 
1 Hp Laser jet 1200 

1 Epson    

Thermo Dynamic Power 1 1 160 Core2 Duo  Hp 17" 

Material Testing Power 2 1 160 Core2 Duo  Hp 17" 

Fluid Power 3 1 160 Core2 Duo  Hp 17" 

Hydraulics Power 2 1 160 Core2 Duo Samsung 15" 
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Auto Machin Power 1 1 160 Core2 Duo  Hp 17" 

 Hp 2 2 160 Core2 Duo  Hp 17" 1 Hp Laser jet 1200السكرتارية 

 Gamma 1 4 500 Core i5 Samsung 19" 1 Hp Laser jet 1102رئيس القسم 

قســــم إتصــــاالت2

Com.2 Gamma 2 1 160 Core2 Duo  Hp 17" 

Micro processor dell 15 8 500 Core i5 Samsung 19" 

DSP 
dell 15 8 500 Core i5  Hp 17" 

Hp 2 2 160 Core2 Duo  Hp 17" 

Micro Wave Core2 Duo 1 1 160 Core2 Duo  Hp 17" 1 Hp Laser jet 1102 

 "Core2 Duo 3 1 160 Core2 Duo  Hp 17معمل مشاريع

معمل هوائيات 
Gamma 1 1 160 Core2 Duo  Hp 17" 

Hp 1 1 160  Core2 Duo  Hp 17" 

 "Gamma 1 1 160 Core2 Duo  Hp 17معمل كنترول

 "Gamma 1 4 500 Core i5 Samsung 19السكرتارية 

 Hp 1018 
 Hp 3 1 160 Core2 Duoأساتذة القسم 

2 Hp 17" 

1 Dell 17" 

 "Core2 Duo 1 1 160 Core2 Duo  Hp 17رئيس القسم 

علوم أساسية  3

Physics 3 Hp 1 1 160 Core2 Duo  Hp 19" 

 Jumbo 1 4 500 Core i5 Samsung 19" 1 Hp Leaser jet 1102السكرتارية 
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التسجيـــــــــــل  4

Jumbo 2 4 500 Core i3 Samsung 19" 
3 Hp Leaser jet 1102 3 Toshiba E-Studio 2540 

Gamma 1 4 500 Core i3 LG 19" 

Dell 15 3 160 Core2 Duo Samsung 19" 

1  Hp Leaser jet 1018  Toshiba E-Studio 230 Dell 1 4 160 Core2 Duo Samsung 42'' 

Jumbo 1 2 500 Core i5 Samsung 19" 

الكنتــــروالت  5

 "Dell 2 4 160 Core2 Duo Dell 17عمارة 

 Copier  4ماكينة تصحيح اليكتروني 

 "hp 4 4 160 Core2 Duo Dell 17اتصاالت

 "hp 2 5 161 Core2 Duo Dell 17تصنيع

 "hp 2 3 160 Core2 Duo Dell 17علوم اساسية

 "Dell 2 2 160 Core2 Duo Dell 17مدني

 "Gamma 1 4 500 Core i3 Dell 17تصحيح اليكتروني 

التدريب الصيـــفى  6

Dream 1 1 160 Core2 Duo LG 19" 

1 Hp Leaser jet 1102 
1 Hp Leaser jet 1020 

Dixon 1 1 160 Core2 Duo acer 17" 

Jumbo 1 2 500 Core i3 Samsung 19" 

Jumbo 1 4 500 Core i3 Samsung 19" 

لشئون القانونية ا 7
Centra 1 1 160 Core2 Duo  Hp 17" 1 Hp Leaser jet 1020 

1 Hp Desk Jet   854C Gamma 1 1 160 Core2 Duo  Hp 17" 
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Gold 1 1 160 Core2 Duo Samsung 19" 

Hp 1 2 160 Core2 Duo  Hp 17" 

شئون الخريجين 8

Hp 1 2 160 Core2 Duo  Hp 17" 

1 Hp Leaser Jet P2035m 
1 Hp Leaser jet  1020 
- Scanner Hp Scan Jet

200    

 Xerox Work center 7428 

Jumbo 1 4 500 Core i3 Samsung 19" 
 Xerox 

Work center 7432 

Jumbo 1 4 1T Core i3 LG 19" 
Toshiba 

E.Studio 207
Hp 3 2 160 Core2 Duo Samsung 19" 

Hp 1 2 160 Core2 Duo View sonic 17" Toshiba Studio 230 

شئـون الطــــــالب 9

Dell 6 3 160 Core2 Duo View sonic 17" 1 Hp Laser Jet  1018 
1 Hp Office Jet K7103 

Scanner Xerox 41600       
2 Scanner Hp scan Jet 

200 

Panasonic 
Dp1520B      

Hp 6 3 160 Core2 Duo 
5 View sonic 17" 

1 Hp 17"      

ون التعليمئش  10

 Hp 1 2 160 Core2 Duo LG 19" 1 Hp Leaser jet 1102مكتب وكيل التعليم 

مكتب اإلمتحانات 
Gamma 1 1 160 Core2 Duo View sonic 19" 1 Hp Leaser jet 1102 

Hp 1 4 160 Core2 Duo Samsung 19" 
1 Hp Leaser jet Pro.MFP 

M125a 

 Gamma 2 2 160 Core2 Duoاقات اإلستحقاإلستحقاقات 11
Dell 19" 

Samsung 15" 
Printer hp Leaser jet 

P11o2 
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Jumbo 1 4 500 Core i3 Samsung 19" 

 Dell 3 3 160 Core2 Duo Dell 19" 1 Hp Laser jet 1102مراجعة الشئون المالية 

 Hp 2 2 160 Core2 Duoنائب رئيس مجلس االدارة سكرتارية  12
Hp 19" 

View sonic 19" 

 "Centra 1 1 160 Core2 Duo Samsung 15مستشار الطبى ال 13

العميد  مكتب  14

 Hp 1 2 320 Core2 Duo Dell 19" 1 Hp Leaser jet P11o2مكتب العميد 

 Gamma 3 4 500 Core i3سكرتارية العميد  
2 Dell 19" 

1 LG 19" 

2 Hp Leaser jet P11o2 
1 Hp Leaser jet 1005 

Plotter Hp 1600 
Printer Ricoh C320** 

Printer Ricoh Super G3 

مكتب الجودة 15
Hp 3 4 160 Core2 Duo 

4 Samsung 19" 1 Hp leaser Jet P2055 
Toshiba 

E-Studio230
Gamma 1 4 500 Core i3 

 "Core2 Duo 1 1 160 Core2 Duo Hp19اإلدارية  الشئون 16

 Hp 9 3 160 Core2 Duoالعاملين  شئون 17
8 Hp 19" 

1acer 19" 
 Panasonic DP-1520 

 Hp 3 4 160 Core2 Duo View sonic 19" 1 Hp Office Jet K7103الكارنيهـــــات 18
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ماليـــــــاتال 19

Hp 2 3 160 Core2 Duo Samsung 19" 
1 Hp Leaser Jet 3030   
1 Hp Leaser Jet Pro 

M125a 
Hp 8 3 160 Core2 Duo Samsung 19" 

Jumbo 1 4 500 Core i3 Samsung 19" 

المتابعة التعليمية 20
Hp 4 3 160 Core2 Duo  Hp 17" 

1 Hp leaser Jet 1018 
Dell 1 3 160 Core2 Duo Dell 19" 

 Hp 2 2 160 Core2 Duo Hp19" 1 Hp leaser Jet 1018رعاية الشبــاب 21

 Hp 2 2 160 Core2 Duo  Hp 17" 1 Hp Leaser Jet P1102 Toshiba Studio 195االمين العام سكرتارية  22

 "Hp 2 1 160 Core2 Duo Samsung 19مكتب مدير الشئون اإلدارية  23

االمين العامتب مك 24
Hp 2 4 500 Core2 Duo  Hp 22" 

 Toshiba Studio 230 
Gamma 1 4 500 i3 32'' 

 "Hp 1 1 160 Core2 Duo  Hp 17األرشيــــــــف 25

المكتبة العلمية  26
Dell 8 2 160 Core2 Duo 

 Samsung 19" 

1 Graph CR1630 CB 
 Toshiba Studio 160 

Hp 2 2 160 Core2 Duo  Hp 17" 

 Hp 2 1 160 Core2 Duo  Hp 17" 1 Hp Leaser jet P11o2األمــــــــــن  27

 Hp 3 2 160 Core2 Duo  Hp 17" 1 Hp Leaser jet 1200مخازن و مشتريات  28

 "Hp 2 2 160 Core2 Duo  Hp 17تبـــــة الطلبة مك 29

 "Dell 1 2 160 Core2 Duo  Hp 17الورش 30
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 "Dell 1 2 160 Core2 Duo  Hp 17المستشار الطبي  31

32M.I. S 

Database Gamma Mini 4 4 500 Core i5 

 Hp 22" 

1 Hp 1132 
 1 Hp 1102 

1 Server hp G5 

3 Server R720 
Mikrotik Firewall 

FortiGate Firewall 

 Toshiba e-Studio 

Maintenance Gamma Mini 2 4 
320 
500 

Core i5 

Web dev. Gamma Mini 1 4 500 Core i7 

Network Gamma Mini 2 4 500 Core i5 

Archive Gamma Mini 1 4 500 Core i3 

Manager Gamma Mini 1 4 500 Core i7 1 Samsung 23" 1 Hp 1132   

جهازا   255مبنى رئيسي   -اجمالي عدد االجهزة  

: بيان بكافة قاعات التدريس، مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغالها4ملحق رقم 
 2/1202الي  2/2020: تقرير فني عن تطوير اإلمكانيات التكنولوجية باالكاديمية عن الفترة 58الملحق رقم 

من حيث العدد والسعة والمساحة والتجهيزات؟ مناقشة مناسبة هل توجد قاعات  -24

قاعات الدراسة بشكل عام مضائة جيدا ومكيفة مركزيا ومجهزة  (، كما ان جميع  Data showجميع المدرجات مضائة جيدا ومكيفة مركزيا ومجهزة بأجهزة سمعية )مكبر صوت( وضوئية ) 
( طبقا لالحتياج وتستخدم كقاعات للمناقشة. وتوجد قاعات مناقشة لمشاريع التخرج ومقررات الندوات مناسبة Data showت( وضوئية )بسبورات بيضاء ويدفع لها أجهزة سمعية )مكبر صو

يزات األخرى التي قد تحتاجها األقسام سعتها مالئمة ألعداد الطالب والمساحة مناسبة وجميعها مجهزة بأجهزة الداتا شو واإلضاءة المناسبة، والتجهباألقسام العلمية المختلفة وعددها كافي و
الكه القدرة  بإستخدام  للمشاريع  إجراء تجربة  إمكانية  القياس.المختلفه مثال  ا  ربية واجهزة  اجتماعات رئيسه بمبني  قاعه  تتوافر  داتا شو متنقله عند  كما  لملحق مجهزه عند االحتياج واجهزه 

 االحتياج لفراغات اضافيه. 
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وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغالها(  قاعات التدريس، مساحتها : بيان بكافة4)ملحق رقم 

نماذج لفراغات مختلفه تصلح للمناقشات واالجتماعات 

اإلضاءة والتهوية في الفراغات التعليمية؟ مدى مالءمة  -25

المبنى الرئيسي ومبنى الملحق  لطبيعيه والصناعيه علي حسب احتياج كل فراغ. كما يوجد نظام تكييف مركزي فييوجد اضاءة جيدة جداً بجميع الفراغات التعليميه هي خليط ما بين االضاءه ا
 تكييف ومراوح أضافيه في الفراغات ذات االحتياج لذلك. وتتم صيانه دوريه لهم للحفاظ علي كفاءتهم.  وتوجد ايضا شبابيك للتهوية، ويتم التدعيم بأجهزه 
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التعليمية المختلفه لتوضيح مستوي االضاءه والتهويه المتواجده بها  الفراغات مجموعه من

والتهويه المتواجده بها مجموعه من الفراغات التعليمية المختلفه لتوضيح مستوي االضاءه 
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مدى االلتزام بالمعايير القياسية لمساحات الورش والمعامل ومناسبتها للغرض المخصصة له.  -26

و مت تطروير اغلبارا وجرارل العمرل  لر  ااملخصصرة هلرواملقرررات  لألغراض، كما ان املعامل مناسبه ورش  8أبمجايل  التعليمية وإنشاء مبىن جديد هلا يلتزم ابملعايري القياسية ملساحات الورش  ر الورشمت تطوي
 معمل. فيوجد: 38ه هلا أبمجايل مع االلتزام جبميع املعايري القياسية واالغراض املخصص املتبق  مناااجلزء تطوير 

والكيمياء. 4و و 3و 2و 1معامل تتبع قسم العلوم األساسيه وتشتمل  ل  معامل الفيزايء •

، كارابريرةياسرات المعمرل الق، معمرل امليكرورروسيسرور، معمرل مشراريع، DSPمعمرل ، معمرل الردوارر املنطقيره، معمرل وواررر كارابريرةمعامل تتبع قسم  االتصاالت واحلاسبات  وتشتمل  لر  •
 .معمل سيسكو، و (3معمل حواسب ) ،(2معمل حواسب  )، معمل قوى، معمل كنرتول، ليفزيونمعمل راويو وت، معمل انتنه، 2معمل اتصاالت ، 1معمل اتصاالت ، معمل امليكروويف

 .معمل املاكيتات ، و(4معمل حواسب  )، (1معمل حواسب  )معامل تتبع قسم العماره وتشتمل  ل  •

.معمل  مساحهو  ،معمل ترره وأساسات ،معمل هندسه طرق ،خواص مقاومه مواو معمل، معمل خرسانهمعامل تتبع قسم املدين وتشتمل  ل  •

،  CNCمعمرل  ،اختبار املرواو ملمع، معمل الديناميكا احلراريه، معمل ميكانيكا املوارع والتحكم االيل، معمل أليه، معمل هيدروليك، معمل قياساتمعامل تتبع قسم التصنيع وتشتمل  ل   •
 .معمل حاسبات تصنيعو  معمل طرق القطع الحديثهو

.ورشة فريزة ومقشطة، و ورشة حلام، ورشة سباكة معاون، ورشة جتليخ، ورشة خراطة، ورشة رراوة، ورشة جنارة، ورشة حداوةورش تتبع قسم التصنيع وتشتمل  ل  •
سبة إشغالهاحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ون: بيان بكافة قاعات التدريس، مسا4ملحق رقم  
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اإلمجال   امللحق الرئيسي 
الفراغ 

مساحة 
بناء علي خطط    طاقة استيعابية

التباعد 
طاقة  

استيعابية   مساحة  عدد
بناء علي   طاقة استيعابية

خطط التباعد 
طاقة  

استيعابية   مساحة  عدد
بناء علي   طاقة استيعابية

د خطط التباع 
طاقة  

استيعابية   عدد

2586.02 646 1161 38 986.45 293 490 11 1599.57 353 671 27  معامل 
334.33 48 80 8 - - - - 334.33 48 80 8 ورش 

مناذج جملمو ه من الورش واملعامل املتنو ه اليت مت تطويرها لتواكب األغراض املخصصه هلا 
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بالورشة والمعامل؟ هل تتوافر وسائل األمن الصناعي   -27

واجدة باألماكن الحيوية  باألكاديمية بواسطة خبراء الدفاع المدني وتتم مراجعتها دوريا والتدريب عليها بواسطتهم وتتضمن المعدات واألجهزة والنظم اآللية المت تم تصميم منظومة األمان والسالمة
سعاف(. فعلي سبيل المثال يوجد العديد من انواع طفايات الحريق علي حسب (، والمواجهة واإلنقاذ )معدات اإلطفاء واإلخالء واإلوالتي تساهم في أعمال اإلنذار المبكر )كواشف الدخان والحرارة 

العلميه، وطفايات حريق ث المكاتب والمخازن والمكتبه  التي تحتوي علي ورقيات مثل  للفراغات  المستخدم. فيوجد طفايات حريق بودره  الكالفراغ  التي تحتوي علي  اني اوكسيد  للفراغات  ربون 
 ، وطفايات حريق رغوي لتطفئه المواد البترولية وتستخدم للورش ومعمل مقرر الكيمياء. أجهزه وباألخص المعامل

ن والسالمة ووحدة ادارة االزمات باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا : وسائل األم39ملحق 

ل علي وسائل اطفاء وانذارباألكاديمية تشتم صور الماكن متفرقه

إجراءات السالمة و االمان المتوفره اسم المعمل المبنيم

1

مواقد كهربية لتفادى استخدام مواقد اللهبPhysics Lab. (1)  - 1معمل فيزياء يسيئرلا
 - Physics Lab. (2)  2معمل فيزياء 2 طفايات حريق 
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 اجهزة كشف و استشعار حرارة - Physics Lab. (3)  ٣معمل فيزياء ٣
عمل أو الجلوس على البنشاتتنبيهات بعدم االكل و الشرب داخل الم

 تعليمات االمن والسالمةاتباع 
- Physics Lab. (4)  4معمل فيزياء 4

.Chemistry Lab - معمل كيمياء٥

 طفايات حريق 
 جرادل رمل 

 شفاطات طرد للغازات
من والسالمة  ليمات اال اتباع تع

 لحماية الدوائر االلكترونية   Circuit Analysis LabRegulators -معمل الدوائر الكهربائية 6
 طفايات حريق بجوار المعمل

تنبيهات بعدم االكل و الشرب داخل المعمل أو الجلوس على البنشات
 اتباع تعليمات االمن والسالمة

DSP Lab. -معالجة االشارات معمل 7

.Logic Circuits Lab -  المنطقية معمل الدوائر8

 طفايات حريق 
 جرادل رمل 

اتباع تعليمات االمن والسالمة  

Electrical  &Electronic Measurements Lab -معمل القياسات الكهربية وااللكترونية 9

10  Analog    & Digital Comm. (Lab.1(   1معمل اتصاالت -  

11Comm. (Lab.2(   2معمل اتصاالت -  

.Automatic Control Lab   - معمل هندسة التحكم12

.Microwave Lab - معمل ميكروويف13

.Antennas Lab -  معمل هوائيات14

.Radio & T.V. Lab -  تليفزيون معمل راديو و15

Project Lab. 1 -  1معمل مشاريع 16

.Electrical Power Machines Lab -  ىمعمل قو17

.Thermodynamic Lab -  معمل الديناميكا الحرارية18

.Fluid Mech. Lab -  معمل ميكانيكا الموانع19

.Material Testing Lab -  معمل اختبار المواد20

.Metrology & Measure Lab - الميكانيكيةالقياسات   معمل21

يسيئرلا

طفايات حريق 



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 58

 جرادل رمل .Process Control Lab -  معمل اليه22
اتباع تعليمات االمن والسالمة   .Hydraulics & Pneumatics Lab -  معمل النظم الهيدروليكية23

.CAD/CAM – CNC Lab - (CNC ) معمل كمبيوتر24
 طفايات حريق 

اتباع تعليمات االمن والسالمة
.Computer Lab -  صنيعبيوتر تمعمل كم 25

.Micro Processor Lab -الميكروئية  معمل االنظمة المعتمدة على المعالجات26

27

ق
ح
المل

.Network Lab -  سيسكو( (معمل الشبكات 

 طفايات حريق 
اتباع تعليمات االمن والسالمة

Computer Lab. (1) -   1معمل حواسب 28

Computer Lab. (2) -   2معمل حواسب 29

Computer Lab. (3) -  ٣معمل حواسب 30

Computer Lab. (4) -   4معمل حواسب 31

Models Workshop  - الماكيتات معمل32

.Survey Lab -معمل المساحة 33

.Concrete Lab –معمل خرسانه 34

.Material Properties Lab  -معمل خواص مقاومه مواد 35

.High way Lab  -معمل هندسه طرق 36

.Soil Mechanics Lab –معمل تربه وأساسات 37

38

ش
ر
الو

معمل طرق القطع الحديثه

 حساسات أو كواشف الحريق داخل الورش 
 رمل/طفاية الرغوه جردل 

خوذة( –ارتداء معدات السالمة ومهمات الوقاية من )معطف 
 السالمةاتباع تعليمات االمن و

إجراءات السالمة و االمان المتوفره اسم الورشه م

 حساسات أو كواشف الحريق داخل الورش  ورشة اللحام1
 الكربون جردل رمل/طفاية الكيماويات الجافة /طفاية ثاني أكسيد 

قفازات( –نظارة وقائية  –خوذة  –ارتداء معدات السالمة ومهمات الوقاية من )معطف 
 االمن والسالمةاتباع تعليمات 

ورشة الحدادة 2

ورشة السباكة   3

حساسات أو كواشف الحريق داخل الورش ورشة أعمال الصاج وورشة البرادة4
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ورشة التجليخ وورشة القياسات5
 طفاية ثاني أكسيد الكربون /جردل رمل/طفاية الكيماويات الجافة 

نظارة وقائية ( –خوذة  –ارتداء معدات السالمة ومهمات الوقاية من )معطف 
 ن والسالمةيمات االماتباع تعل 

 حساسات أو كواشف الحريق داخل الورش ورشة المقشطة وورشة الفريزة6
الجافة /طفاية ثاني أكسيد الكربون جردل رمل/طفاية الكيماويات 

 خوذة( –ارتداء معدات السالمة ومهمات الوقاية من )معطف 
 اتباع تعليمات االمن والسالمة

ورشة الخراطة 7

ورشة النجارة 8

المذكورة في توصيف البرامج؟   IT هل معامل الحاسب اآللي مالئمة لعدد الطالب واستخدامات الـ   -28

ألقسام المختلفه المحدده بتوصيف البرامج ( بما يناسب جميع احتياجات المقررات العلميه با Core i5جهاز )  ٣47الحاسب االلي فقط  يبلغ عدد أجهزة الحاسبات الصالحة الموجودة بمعامل  
ذلك باإلضافة الي األجهزه الموجوده بالمعامل لكل طالب. منفرد بواقع جهاز بالجداول الدراسية طبقا للحمل التعليمي للمعامل  ألعداد الطالب باألكاديمية عدد بالمعامل يكفي  هذا الورات. والمقر

 من اجل التعليم عن بعد.   جيجا بيت 4جهاز كمبيوتر لوحي يعمل باللمس بذاكره  ٣٠تم توفير كما  .(LCDشاشات )وجميعهم له  ٥41بأجمالي ية والورش والمكتبات والمكاتب اإلداراألخرى 

املختلفه العلمية حاسب ابألقسام متنو ه ملعامل مناذج 
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هندسة احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات املستخدمه لقسم احلاسب معامل   
عمل امل اسم بناء علي خطه التباعد   عدد املستغلنيعدد املستغلني املبين  / الدور 

40-6030ملحق  / اثين(1معمل حواسب  )
40-6030ملحق  / اثين(2معمل حواسب  )
40-6030ملحق  /  اثين (3معمل حواسب )
40-6030ملحق  /  اثين (4معمل حواسب  )
15-2412ملحق / اثينمعمل الشبكات 

175-264132امجال 

هندسة االتصاالت املستخدمه لقسم احلاسب معامل   
املعمل اسم  بناء علي خطه التباعد   عدد املستغلني عدد املستغلني املبين  / الدور 
1510رريس  /  اثين DSPمعمل 
3015رريس  / اثين يسوررروسمعمل امليكرو 

4525امجال 

قسم العمارة وتكنولوجيا البناء لستخدمه ملااحلاسب  معامل  
املستغلنيعدد  املبين  / الدور اسم املعمل  بناء علي خطه التباعد   عدد املستغلني 
40-6030ملحق  / اثين(1معمل حواسب  )
40-6030ملحق  /  اثين (4معمل حواسب )
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80-12060امجال 
هندسة التصنيع املستخدمه لقسم  احلاسب معامل

بناء علي خطه التباعد   عدد املستغلنيعدد املستغلنياملبين  / الدوراسم املعمل 
40-6030ملحق  / اثين(2معمل حواسب  )

20-3015رريس   /  اثينمعمل حاسبات تصنيع 
60-9045امجال 

اهلندسه املدنيه وتكنولوجيا االنشاائتقسم ل احلاسب معامل  
الدور املبين  / اسم املعمل  بناء علي خطه التباعد   عدد املستغلني عدد املستغلني 
40-6030ملحق  / اثين(1معمل حواسب  )
40-6030ملحق  /  اثين (4معمل حواسب )

80-12060امجال 

: بيان أبعداد أجهزة احلاسب ابألكادميية( 45)ملحق رقم 

أصلية ولها ترخيص مجدد؟ ل هي متاحة للطالب؟ وهل هي هل توجد برامج حاسب آلي جاهزة مناسبة للبرنامج؟ ه   -29

متاحه للطالب من خالل معامل احلاسب  ه   و   ،او مفتوحه املصدر   هلا  وه  أصلية ومرخصة ويتم جتديد الرتخيص وورايواحتياجات املقررات العلمية،  توجد ررامج حاسب آيل جاهزة مناسبة للربانمج  
 : تشتمل  ل   ربامجوهذه ال ابألكاوميية. االيل املتعدوه  
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(. Windows – officeررامج شركة مايكروسوفت ) مجيع  •
• Microsoft Teams
• Moodle
(Oracle9iررامج االوراكل اخلاصة ابلنظام ) •
• Packet Tracer
• LabVIEW Communications 2
• Microsoft visual studio 2010
• Larp
• Brackets 
Autodesk(Autocad – 3D Max – Revit ) ررامج  •
• SolidWorks (Simulation & CAM works)
• Open CV 
• Python 
• Model Sim 
• Matlab 
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من عدد الطالب على األقل(.  %10هل سعة المكتبة مناسبة لعدد الطالب؟ هل مساحة المكتبة مناسبة؟  )الطاقة االستيعابية   -30

، وهي مالئمه ألعداد الطالب المتردده علي المكتبه من االقسام المختلفه سنويا. وقد انحسر  2( م 12٠ملحق ) و المكتبة العلمية بمبنى ال  2( م22٥المكتبة العلمية بالمبنى الرئيسي )تبلغ مساحة  
لك في  في فترات استمرار الدراسه وذ كبير    بشكل كبير استخدام الطالب للمكتبات باألكاديمية في ظل ازمه الكورونا الحاليه، حيث توقفت تماما في فترات توقف الدراسه وانخفضت بشكل

الطال لتوجه فكر  الرئياالغلب  بالمبني  ادوات مكتبيه وهندسيه  البحث واالطالع. كما يوجد مكتبه  اكبر في  االنترنت بصوره  الي  التعليم اونالين ولجوئهم  لنظام  ،  2م  ٣٠.8٠سي بمسطح  ب 
 .  2م  44.٠8وبمبني الملحق بمسطح 

د المستغلين وكافة البيانات الالزمة للتقييم ات الفرعية المتاحة، تبين مساحتها وعدبالمكاتب وكافة األماكن المخصصة للخدم: بيان 5ملحق رقم 

املكتبتان ابملبين الرريس  ومبين امللحق
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املستغلنيعدد املساحة املبين  / الدوراسم الفراغ 
22562لرارع الرريس   / ااملكتبة العلمية 
12048امللحق  /  ردروماملكتبة العلمية 

345110االمجال 

القسم العلميم
المترددين علي المكتبه نسب

2021-2020للعام 2020-2019للعام 2019-2018للعام 2018-2017للعام 2017-2016للعام 

197٠ ٥٠٠ 22٥6٥9المستوي صفر1

671٥46٥٠٣69٠( االتصاالت –  الحاسبات) الكهرباء هندسه قسم 2

42٣7٣٣4٥219٠التصنيع هندسه قسم٣

٥981٣872٣819٠٠يةعمارمال  الهندسة قسم4

٥----قسم الهندسه المدنيه٥

1917332516934755اإلجمـــــــــــــــــــــالـــــــــى 
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كاومييهاحصاريه رنسب املرتووين  ل  مكتبات األ

توفر مكاتب ألعضاء هيئة التدريس والفريق المعاون وبمساحات مناسبة ومجهزة تجهيزا جيداً.  -31

لمبنى هيئة التدريس والهيئة المعاونة، اغلبها ذا تكييف مركزي، وبعضها باستخدام وحدات للتكيف. ويبلغ مسطحات المكاتب باتتوافر باالكاديمية مكاتب بمساحات متنوعة مناسبه ألعضاء  
الدواليب لحفظ أبحاث . وقد تم تطوير معظمها وتجهيزها بالمكاتب الرئيسيه والمكاتب الجانبيه والكراسي و2م  1226.47بمجمل مساحة    2م   6٣1.86ومبنى الملحق و    2م ٥94.61الرئيسي   

قسم تعليمي اجهزه كمبيوتر عند السيد رئيس القسم وسكرتاريه القسم، باإلضافة الي اجهزه ومشاريع الطالب وشانون لحفظ األوراق، وجاري استكمال تطوير الجزء المتبقي منها. ويتوفر لكل  
 ب.شبكه واي فاي الستخدام االنترنت داخل المكاتتصوير وطباعه. كما تتوافر 

م افة البيانات الالزمة للتقيي: بيان بالمكاتب وكافة األماكن المخصصة للخدمات الفرعية المتاحة، تبين مساحتها وعدد المستغلين وك5ملحق رقم 
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المستوي صفر قسم هندسه الكهرباء 
(االتصاالت–الحاسبات )

قسم هندسه التصنيع قسم الهندسة المعمارية قسم الهندسه المدنيه

2٠17-2٠16للعام 

2٠18-2٠17للعام 

2٠19-2٠18للعام 

2٠2٠-2٠19للعام 

2٠21-2٠2٠للعام 
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مكتب اواره  ليا / مكتب أ ضاء هيئه تدريس( مناذج خمتلفه جملمو ه من املكاتب وجتايزاهتا ابألكاوميية )مكتب رريس قسم / مكتب أ ضاء هيئه معاونه / 

ت للطالب دون تكدس أو تأخير.توفر مكاتب للعاملين بكافة اإلدارات المرتبطة بالطالب وإمكانية تقديم خدما  -32

، الشئون المالية، الشئون القانونية، الماليات، اداره  تتوافر باالكاديمية مكاتب للعاملين بكافة اإلدارات المرتبطة بالطالب وتشمل شئون الطالب، رعاية الشباب، التدريب، التسجيل االكاديمي
في المبني الرئيسي باألكاديمية، وجاري إعادة تصميم وتطوير الفراغات اإلدارية بتصميم متميز    يقع معظمها  2م  1479.8٥2مساحة    الخريجين والكرنيهات، واداره النظم والمعلومات بمجمل

ه يتم وضع خطه تسجيل وتقسيم  الطالب الكبير  يمنح امكانية تقديم خدمات للطالب بشكل أفضل. وال يتم حدوث تكدس او تأخير في تقديم الخدمات للطالب، حتي اثناء فترات التسجيل واعداد
 خطط التعقيم المستمر. طالب الي مجموعات للتسجيل وتوفير اماكن لالنتظار لهم لمنع التكدس ومع ازمه فيروس كورونا يتم مراعاه الحفاظ علي التباعد المناسب معال

لبيانات الالزمة للتقييم ساحتها وعدد المستغلين وكافة ا: بيان بالمكاتب وكافة األماكن المخصصة للخدمات الفرعية المتاحة، تبين م5ملحق رقم 
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خصوصا يف ظل جارحه الكوروان  ملنع التكدس والتزاحم واتباع االجراائت الوقاريه  ل  سبيل املثال جممو ه من الصور اليت توضح رعض االجراائت والتنظيم املتبع يف فرتات التسجيل
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مكاتب التسجيل واملاليات ر توضح فرغات متنوعه للتعامل مع الطالب مثل و ص
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املساحة املبين  / الدوراسم الفراغ 
162.20رريس   /  ردروم شئون طلبة 

147.80رريس   /  ردروم والشئون االوارية   ر ايه شباب
115الثاين رريس   /   التدريب + منطقه انتظار 

30الثالث رريس   /   طقه انتظار التسجيل + منمكتب مدير  
548رريس   /  ردروم + منطقه انتظار مكاتب التسجيل  

110.50رريس   /  ردروم منطقه انتظار +    ماليات
22اول رريس   /   الشئون القانونية 
56.60رريس   /  ردروم شئون خرجيي 

12.87ردروم رريس   /   منطقه انتظار +    غرفة كاريناات
  30.8رريس   / ردروممكتبية وهندسية أووات  مكتبة  

44.08ملحق  /  أرض مكتبة أووات مكتبية وهندسية 
2م 1279.85اإلمجالــــــى 

والسرية.نترول وتتناسب مساحته مع حجم األعمال، ومن حيث التجهيزات، ومن حيث وسائل األمان ناسب ألعمال الكوجود مكان م  -33

لل وذلك بخالف المسطح المخصص للمطبعه السريه ومنطقه تجهيز وأعداد اوراق     2م  ٣٠٠ضى بالمبنى الرئيسى، مساحته في حدود  كنتروالت في الدور االريوجد فراغ متسع مخصص 
في حدود   بمساحه  االمتحان  ورقه  االمتحانات وتسليم وتسلم  ) 2م  8٠اجابه  المركزي علي عدد  الكنترول  فرعى، عدد )6. ويحتوى  كنترول  لأل ٥(  اتصاالت (  )الكهرباء:  التخصصية  قسام 

.  وتتناسب مساحه الكنترول 2م  ٣2.11و  2م  2٥.77المدني( باإلضافة الى كنترول المستوي صفر )قسم العلوم األساسية(. كما يتوافر غرفتي مخزن بمسطح    /وحاسبات/ التصنيع / العماره  
وا بالمناضد  كامال  تجهيزا  ومجهز  به.  المطلوبه  االعمال  حجم  الحاسبمع  أجهزه  الى  باإلضافة  واالدوات،  والشانونات  والدواليب  وأجهزة    لكراسى  فرعى  كنترول  لكل  المخصصه  االلي 
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اعة يقوم بتسجيل س  24ة الى وجود فرد امن متواجد  التصوير والطباعة الالزمة وماكينه التصحيح االلكتروني. وفراغ الكنترول مؤمن تامينا جيدا  بأبواب حديديه ومراقب بالكاميرات باإلضاف
 ترول الى إجراءات سرية كما تتطلب وزاره التعليم العالي. المترددين على الكنترول. و تخضع جميع اعمال  الكن

: بيان بالمكاتب وكافة األماكن المخصصة للخدمات الفرعية المتاحة، تبين مساحتها وعدد المستغلين وكافة البيانات الالزمة للتقييم 5ملحق رقم 

االمتحاانتع الكنرتوالت الفر يه واخل الكنرتول املركزل ومكتب زيتو 



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 71

هل توجد أماكن تسمح للطالب بالمذاكرة في فترات الفراغ بين الحصص.  -34

ت  سواءا في المبنى الرئيسى او مبنى الملحق والكافيتريا   تانميالعل   تانمثل المكتببشكل دائم  اكرة في فترات الفراغ بين الحصص  ذاستغاللها للم  لهمالعديد من األماكن التي يمكن  للطالب  يتوفر  
بالجدول الدراسي يتم   الغير محملة)مدرجات / صاالت رسم/ سكاشن(  هذا باإلضافة الى جميع القاعات الدراسية  .  مبنى الملحقبالمبنى الرئيسى او  ايضا بواالفنية الداخلية سواء الموجودة  
 اكره بشكل منفرد، او التجمع في مجموعات للعمل علي مشاريع او ابحاث مشتركه. المذ استخدامها في حاله رغبه الطالب

)املكتبات / االفنيه الداخليه / الكافتريايت( خبالف الفراغات التعليمية  مناذج متعدوه لفراغات خمتلفه تسمح مبذاكرة الطالب
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نظافة العامة طبقا للمعايير المتعارف عليها لكل موقع، مع وجوب تواجد طبيبلامدى مالءمة العيادة الطبية، والكافيتريا، ومستوى   -35
 بصفة دائمة بالعيادة.

ة الى عدد  اطباء باإلضاف  4ويوجد طبيبين  بكل عيادة  بأجمالي      2م  ٣6.٠٥و عياده بمبنى الملحق بمساحة    2م  29.19( عيادة طبيه، عياده بالمبنى الرئيسى بمساحة  2يوجد باألكاديمية عدد )
ويتو4) كما  الطوارئ،  لجميع  مؤهلين  ممرض   ) ( عدد  يوجد  كما  األولية.  اإلسعافات  الالزمة الجراء  واألدوية  المستلزمات  وكافة  األجهزة  جميع  بالعيادات  بالمبنى  2فر  احداهم  كافيتريا   )

ديمية إجماال بدرجة عالية من النظافة وصالحية جميع أدوات الخدمات نظرا سبة. وتتميز األكاوبهم تجهيزات منا    2م  71٠.6رى بمبنى الملحق بمساحة  واألخ    2م  ٥14.44الرئيسى بمساحة  
وفير متطلباتها، كما تم رفع كفاءه وزياده جميع  عامل، كما يتم توفير أدوات النظافة والتعقيم الالزمة كذلك وجود خطط صيانة مفعلة وت  8٠لتوظيف عدد كبير من عمال الخدمات بأجمالي  

 كورونا.راءات واالهتمام بالتعقيم بشكل مكثف في ظل جائحه الاالج

: بيان بالمكاتب وكافة األماكن المخصصة للخدمات الفرعية المتاحة، تبين مساحتها وعدد المستغلين وكافة البيانات الالزمة للتقييم 5ملحق رقم 
بيان بالجهاز االداري :  3ملحق رقم

صور للعياوات الطبيه ابالكاومييه مببين امللحق واملبين الرريس 
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صور للكافرتايت ابملبين الرريس  ومبين امللحق

للفراغات املختلفه  واناجراءات التعقيم املتبعه ابألكاوميية خالل جارحه الكور صور توضح رعض 
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االلتزام الكامل بالمعايير القياسية لمساحات جميع أماكن الخدمات، ودورات المياه، وأماكن انتظار السيارات.  -36

2م 41٠.٠6سيدات(  بأجمالي مسطح  6ل و رجا 6حمام بالمبني الرئيسي ) 12تماما لالحتياج، حيث يتوافر عدد مساحات جميع أماكن الخدمات، ودورات المياه وتجهيزاتها واعدادها مناسبة 

االنتظار  . وتوضح وثيقة اإلمكانيات المادية جميع المساحات والتجهيزات لجميع مرافق األكاديمية. أما أماكن 2م 4٠٣.41سيدات( بأجمالي مسطح  ٥رجال و  ٥حمامات بمبني الملحق ) 1٠و 
العامة باستثن المحيطة  أمافتعتمد األكاديمية علي المساحات  انتظار ذوي االحتياجات الخاصة، إن وجدوا، فيتم حجز  المداخل الرئيسية لألكاديمية مع تخصيص اء أماكن  كن خاصة بهم أمام 

 مرافقين لهم طيلة تواجدهم بمقر األكاديمية في حالة اإلعاقة الحركية.

بين مساحتها وعدد المستغلين وكافة البيانات الالزمة للتقييم يان بالمكاتب وكافة األماكن المخصصة للخدمات الفرعية المتاحة، ت: ب5ملحق رقم 

وثيقة اإلمكانيات المادية – Flash Memory: 38الملحق رقم 

توفر الحد األدنى من المالعب، يجب االلتزام الكامل بالمعايير القياسية.   -37

مقر األكاديمية ومالئمه للمعايير القياسية، حيث تم استئجار: األكاديمية أماكن مناسبة مستأجر لممارسة الطالب األنشطة الرياضية، قريبة منتوفر 

 . 2٠18 -2٠17ملعب جرين فليد بمدرسه خطوات المستقبل للكره الخماسيه للعام  •

2٠21-2٠2٠و   2٠2٠- 2٠19و 2٠19 -2٠18لعام وخصوصا ملعب الكره الخماسيه ل   MTIمالعب الجامعه الحديثه  •

 . 2٠2٠  -2٠19الخماسيه للعام  ملعب مركز شباب نور المقطم للكره •

بمظهر    ظهور األكاديمية  2٠21-2٠2٠بسبب ازمه فيروس الكورونا الحاليه. ولكن تظهر وثيقة األنشطة الطالبية للعام الجامعي    2٠21  -2٠2٠وتم التوقف عن استئجار مالعب فقط بالعام  
، وذلك بالرغم من محدوديه  2٠21-2٠2٠بدوره الصداقه لأللعاب الفرديه والجماعيه بوزاره التعليم العالي للعام  طيب بالرغم من جائحه الكورونا نتيجه اشتراكها بالفصل الدراسي االول  

ل. حيث فاز الطالب  لسباحه والجري وتنس الطاوله والمشاركه فقط بألعاب كمال االجسام ورفع االثقااأللعاب المتاحه وكانت فرديه فقط. وقد فاز العديد من الطالب بمراكز مختلفه بمسابقات ا
ث خمسين متر صدر، كما فاز الطالب محمد رزق حسن مصطفي  والطالب محمود محمد جمعه والطالبه يارا ايمن سيد بالمركز بهاء محمد بهي الدين بالمركز الثاني تتابع حره ومركز ثال

فقد    24/11/2٠2٠ثاء الموافق  . اما بمسابقه الجري المقامه بالمركز االوليمبي بالمعادي يوم الثال2٠2٠/ 11/ 2٣ي تتابع حره بمسابقه السباحه المقامه بإستاد القاهره يوم االثنين الموافق  الثان
س الموافق س. وبخصوص مسابقه تنس الطاوله المقامه في المدينه الشبابيه باالسمرات الخميفاز الطالب محمد ماهر بيومي بالمركز الرابع والطالب احمد عبد اللطيف احمد بالمركز الخام

الثاني19/11/2٠2٠ المركز  علي  فاروق  احمد  رضوي  الطالبه  حصلت  فقد  من  ،  ايضا  العالي  التعليم  لوزاره  التابعه  المتميزه  االسر  بمسابقه  االشتراك  تم  كما  الي    21/11/2٠2٠. 
الي   2٠2٠/ 12/ 24له الجامعات من خالل منتخب وزاره التعليم العالي للسباحه من  طالب زهران طارق زهران بالمركز الثالث بلعبه الشطرنج. كما تم االشتراك ببطووفاز ال  26/11/2٠2٠
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متر صدر. كما كان يتم عقد دوري للكره الخماسيه    1٠٠بع  متر حر كما فاز الطالب بهاء محمد بهي الدين بالمركز الرا  1٥٠وفاز الطالب محمد مدحت محمد بالمركز الثاني    26/12/2٠2٠
 فقط بالعام الماضي في ظل ازمه الكورونا ومازالت امكانيه عقده للعام الحالي محل للدراسه في حال تحسن االوضاع.  كاديمية وتوقف بين الفرق باأل داخلي

ية والفنية وكافة الفراغات باألكاديمية: رسم توضيحي بأماكن مزاولة األنشطة الرياضية والثقاف 6الملحق رقم 

بروتوكوالت تعاون : 46الملحق رقم 

وثيقة التقرير السنوي لألنشطة الطالبية  - FLASH MEMORY: 38الملحق رقم 

توافر أماكن مزاولة األنشطة العلمية والثقافية والفنية، وتناسبها مع عدد الطالب، يجب االلتزام الكامل بالمعايير القياسية ألماكن -38
مزاولة األنشطة.  

ة، وعلي سبيل المثال تتم هذه االنشطة:سة األنشطة الطالبية العلمية والثقافية والفنية في عدة أماكن وجميعها تنطبق عليه المعايير القياسية لهذه األنشطممارتتم 

األكاديمية الحديثه للهندسه والتكنولوجيا بالهضبة الوسطي.  بمقر •

 على مسارح مستئجره عند األحتياج مثل: •

العام الدراسي المستاجر بهح أسم المسر

2٠17-2٠16،  2٠11-2٠1٠الكاثوليكي 

2٠19-2٠18، 2٠14-2٠1٣،  2٠12-2٠11الهوسابير 

2٠1٥-2٠14،  2٠1٣-2٠12جالل الشرقاوي 

2٠1٥-2٠14روابط

2٠16-2٠1٥الجامعه األمريكية 

2٠18-2٠17،  2٠16-2٠1٥الشباب والرياضه 

ريق الدائري بالقرب من مقر األكاديمية.ية األكاديمية الحديثة على الطبقاعة المؤتمرات المملوكة لجمع •
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شهري مارس وابريل من كل عام وكان ذلك في اوج   مع وجود أمكانية استئجار اماكن أخرى عند االحتياج. ولكن لم يتم استئجار مسارح للعام الماضي والحالي حيث يتم عقد مسابقه المسرح بين
 22/12/2٠2٠شتراك بمسابقه العزف والغناء للعام الحالي التابعه لوزاره التعليم العالي بالفتره من  الماضي وامتحانات الطالب للفصل الدراسي االول للعام الحالي. وقد تم االازمه الكورونا للعام  

اك بمجال ومسابقه االلقاء والخطابه واالنشاد الديني حيث تم االشتر  26/11/2٠2٠ي  ال  21/11/2٠2٠واالشتراك بمسابقه االسر المتميزه في مجالي الشعر والغناء بالفتره من    2٠2٠/ 12/ ٣1الي 
. وعلي الصعيد الثقافي ايضا، تم عقد ندوه باألكاديمية عن  2٠2٠/ 12/ 1الي    22/11/2٠2٠ومسابقه القران الكريم في الفتره من    1٥/12/2٠2٠الي    6/12/2٠2٠االنشاد الديني في الفتره من  

وان جائحه كورونا بالتعاون مع وزاره التعليم العالي. وعلي الصعيد الترفيهي تم عقد رحله ترفيهيه  بمقر األكاديمية الحديثه تحت عن  27/12/2٠2٠المستجد يوم االحد الموافق  فيروس كورونا  
ارجائه   المعرض السنوي للمشاريع الطالبيه علي مستوي المعاهد بالوزاره ولكن تم  . وعلي الصعيد العلمي، فقد تم االستعداد وتنسيق2٠2٠/ 11/ 1٣للطالب الي وادي الريان يوم الجمعه الموافق  

جنيه مصري. واسم   ٣٠٠٠٠تقدر بي    2٠21-2٠2٠ولكن علي صعيد اخر تم الفوز بمنحه مقدمه من اكاديمية البحث العلمي لمشروع تخرج طالب بقسم هندسه التصنيع للعام  من قبل الوزاره.  
من طالب األكاديمية تحت اشراف د. محمد   1٠ظروف منطقة مصر" ويشترك بالمشروع  يف مواد نانوية جديدة لشفرات وفرش التوربينات الهوائية بما يتناسب مع  المشروع "تحضير وتوص

 محمد ابراهيم محمد أبو عقيل مدرس بقسم هندسه التصنيع باالكاديمية الحديثة.   

باألكاديميةة وكافة الفراغات شطة الرياضية والثقافية والفنيرسم توضيحي بأماكن مزاولة األن: 6رقم  ملحق

 : تقرير نشاط فريق المسرح 60الملحق رقم 

وثيقة التقرير السنوي لألنشطة الطالبية  - FLASH MEMORY:  38الملحق رقم 

: وثيقه الفوز بمنحه اكاديميه البحث العلمي 61الملحق رقم 
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مسابقه القران الكريممسابقه االسر المتميزهااللعاب الفرديه
مسابقه االلقاء والخطابه 

واالنشاد الديني
بطوله الجامعات للسباحهمسابقه العزف والغناء
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طالب مرشحين-انتخابات اتحاد الطالب ندوه الكورونارحله وادي الريان
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ان أو حرارة(؟ار حريق )كاشف دخهل توجد شبكة إنذ -39

جميع إجراءات الحماية ضد الحريق المتبعه باالكاديمية واليه التعامل معها حال حدوثها واألعمال المطلوبة   توضح وثيقة دليل اإلجراءات العامة لمواجهة األزمات والكوارث والحد من أخطارها

وكواشف الحرارة وتستخدم  ، كواشف الدخان وتستخدم داخل المبانى، فى المعامل والمكاتب والممرات وماشابه ذلكق مثل الُمبكر عن الحريم وسائل اإلنذار  للتعامل مع نتائجها. حيث يتم استخدا

لياً أو يدوياً وصوتها مميز ومسموع بوضوح رتعمل آنة إنذاكر، وسارينظام التحكم والمراقبة بالمبنى للتحكم ومتابعة حاالت عمل أنظمة اإلنذار المب، وعادة باالماكن التى بها أجهزة باعثة للحرارة

.فى جميع أرجاء المبنى

وثيقة دليل اإلجراءات العامة لمواجهة األزمات والكوارث - FLASH MEMORY: 38الملحق رقم  
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أمثله لكواشف الدخان وسارينه االنذار

وسائل اإلطفاء؟ ملون مدربون على استخدام بفراغات المبنى؟ وهل العا هل توجد شبكة مكافحة حريق  -40

ن علي استخدامها والتعامل معها حيث تم اخذ  يوجد باألكاديمية منظومة إلطفاء الحريق وتحتوي علي العديد من االنظمه الموزعه علي حسب احتياجات الفراغات والعاملون المختصون مؤهلو
 ي:  فرد، وتشتمل المنظومة عل 1٣فرقه اطفاء متخصصه من قبل  

خزانات علويه بمبني الملحق. 8خزان ارضي بالمبني الرئيسي و  2اإلطفاء اآللي بالمياه، أو بالغاز فى حالة األماكن التى تحتوى على معدات كهربائية، حيث يوجد عدد  نظام  •

 .يد الكربون / رغوي(ثاني أوكس)بدره /   ميه ثالث انواعنظام طفايات الحريق اليدوية متعددة األنواع واإلستخدامات، ويتوفر باالكادي •

.متر، يمكن إستخدامه في أي اتجاه لمكافحة الحريق داخل المبنى30 الخراطيم وهى عبارة عن صندوق معدني بداخله خرطوم بطول بكرات  •

 وجود جرادل رمل.  •
وثيقة دليل اإلجراءات العامة لمواجهة األزمات والكوارث - FLASH MEMORY: 38الملحق رقم 
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وي االحتياجات الخاصة: منحدرات ذات ميل مناسب عند مداخل المباني، وتوافر مصاعد، ودورات مياه خاصة،ات لذتجهيز -41
ومواقف مخصصة لسياراتهم. يجب االلتزام الكامل بالمعايير.  

ندسيه العمليه. لكن قد يصاب البعض الخاصة )اإلعاقة الحركية(، لطبيعه الدراسه الهاليلتحق باألكاديمية طالبا من ذوي االحتياجات  ات الخاصة علما بان  توفر االكاديمية تجهيزات لذوي االحتياج

:  في  تجهيزات ذوي االحتياجات الخاصة وتتمثل نتيجة للحوادث، وقد حدثت لطالبين في تاريخ األكاديمية

( 12:   1  -  8:   1)  مناسب عند مداخل المبانيمنحدرات ذات ميل  •

 . الدوار العلياالستخدامها ل توافر مصاعد •

 . للمعاقين  دورات مياه ذات تجهيزات خاصة •

 لهم طوال تواجدهم بمقر األكاديمية. تعيين مرافقين •

 كرسي متحرك لالستعانة بهم في التحرك عند اللزوم .  2عدد   •

 .  مناطق انتظار مخصصة لسياراتهم •
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قياسية لألداء. رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافق مع المعايير ال   -42
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الجودة واالعتماد  .4

لتأكد من وجود وحدة الجودة بالمعهد واألعمال المكلفة بها ودرجة تنفيذ المعهد لمعايير الجودة، وهل تؤدى عملها وتراقب العمليةا -43
ون فعالية وحدة الجودة أعلى في المعهد وتستطلع رأى الطالب، يعتمد تقييم البند على تاريخ إنشاء المعهد، حيث يتوقع أن تك التعليمية، 

  األقدم.

اإلدارة  كما تشارك األطراف المعنية )تقويم شامل ومستمر  قامت األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بانشاء نظاما داخلياً إلدارة الجودة، ويلتزم نظام إدارة الجودة باألكاديمية بإجراء  
منظومة لقدرتها المؤسسية وفاعليتها التعليمية، بهدف تحديد نقاط القوة والعمل على تعزيزها، وكذلك نقاط   ( فيواألطراف المجتمعية ذات العالقة  لون، الطالبالعليا، األقسام التعليمية، العام

لمعالجتها. وقد   التحسين الالزمة  القومية لضماالضعف وعمل خطط  للهيئة  األكاديمية لالعتماد والتقدم لالعتماد  تأهيل  التعليم واالعتماد في مايو  تم  ال  2٠14ن جودة  إرجاء  وكانت  نتيجة 
، كما بدأ مكتب  2٠1٥ديسمبر    7بتغطية المالحظات والتقدم مرة أخرى وقامت لجنة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بزيارة األكاديمية في  وقد قامت األكاديمية  االعتماد.

لتقدم لألعت أهمية األعتماد  الجودة األستعداد  ثقافة  البرامجي من خالل نشر  البرنامج تم عقد عدد  ماد  التقدم من خالل مشاركة كل أعضاء  اونالين معدل    12البرامجي وآلية  ورشة عمل 
، كما يوضح الملحق تفصيال ما يلي:2٠2٠ورشتين لكل قسم خالل شهر فبراير

 مكتب الجودة 
مهام مكتب الجودة

 نشر ثقافة الجودة   .1

التدريب والتأهيل  ة خططمتابع .2

 تنفيذ استيفاء مطالب االعتماد .٣

تشكيل المجالس وتدقيق لجان الدراسة الذاتية 1-٣
إنهاءتدقيق مواصفات البرامج 2-٣
إنهاء تقارير البرامج ٣-٣
مناقشة تقارير لجان الدراسة الذاتية  4-٣
تدقيق خطط تطوير األقسام ٥-٣
األداءتفعيل دور مكتب تقييم  6-٣
وحدة إدارة األزمات  تفعيل دور 7-٣
مكتب التدريب  تفعيل دور 8-٣
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دعم وتعزيز األنشطة الطالبية 9-٣
رابطة الخريجين  1٠-٣
تدبير مطالب األقسام واللجان 11-٣
إعداد الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 12-٣
التقييم الذاتي  1٣-٣
البرامجي التعليمياألستعداد لألعتماد  14-٣

مستمر لعناصر القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية يم الالتقو .4

أنشطة التعزيز والتطوير للقدرة المؤسسية: 4-1
التقويم المستمر للفاعلية التعليمية   4-2

تفعيل وحدة التعليم عن بعد -٥
التعامل مع برامج التعليم عن بعد.المعاونة في جميع األقسام على كيفية دورت لكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة  6تم عمل عدد  -6

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

 ندسة التكنولوجية باألكاديمية الحديثة للهتقرير فني عن تطوير اإلمكانيات  -   58ملحق 

مراجعة مؤهالت العاملين في وحدة الجودة ومدى مالءمتها للعمل بالوحدة، وبيانات عن الدورات التدريبية التي حضروها في مجال  -44
موضوعات تهم جودة التعليم.جودة التعليم ومتطلبات االعتماد. حصول كل منهم على دورة واحدة على األقل في جهة متخصصة في 

  ٥معية وقد تم تأهيلهم في مجال جودة التعليم واالعتماد من خالل دورات تدريبية موضحة بالملحق. وقد حصلوا علي عدد متوسط اصلين على شهادات جايوجد أثنين موظفين ح
ريب. كما يتضمن تشكيل المكتب ووحدات جودة التعليم واالعتماد ومنحتهم الهيئة شهادات التد دورات تدريبية لكل منهم. وقد قدم هذه الدورات خبراء من الهيئة القومية لضمان جودة

 ام واللجان العاملة في مجال جودة التعليم واالعتماد عددا مناسبا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين.األقس

عليها وتاريخها ومدتها  هالتهم وخبراتهم والدورات التدريبية التي حصلوابأسماء العاملين بوحدة الجودة ومؤ كشف -29الملحق رقم 
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سنوات، بينما تحاسب المعاهد 7ما هي اإلجراءات التي تمت للحصول على شهادة االعتماد للمعاهد التي مضى على إنشائها أكثر من  -45
عتماد، تفيد  شهادات رسمية من الهيئة القومية لجودة التعليم واالالتي لم يتخرج منها طالب بمدى االستعداد للتقدم. وعلى المعهد تقديم  

 . ، وزيارات االعتماد ان وجدت ونتائجهابتقدمه بطلب زيارة استطالعية، ونتيجتها 

 . 2٠14مايو  14إلى    11من فى الفترة  تقدمت األكاديمية بطلب زيارة إعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد واستقبلت زيارة فريق اإلعتماد 

به تقرير فريق المراجعين ولذى لم يحدد المعايير المستوفاة جزئيا أو كليا كما لم يحدد المعايير الغير مستوفاة. ئة بإرجاء إعتمادها مرفقا تلقت األكاديمية قرار الهي

 بطلب زيارة إستكمال.  قامت األكاديمية بتالفى مالحظات زيارة فريق المراجعين وأعادت التقدم إلى الهيئة
زيارة إعادة تقييم شامل، وليس إجراء زيارة إستكمال لتقييم المعايير الغير مستوفاة وقد تمت زيارة إعادة التقييم خالل الفترة    ودة التعليم واإلعتماد إجراءقررت الهيئة القومية لضمان ج

 .  2٠1٥ديسمبر   9إلى  7من 
بإرجاء اعتماد األكاديمية  2٠16  مايو  2٣بتاريخ    1٥4إدارة الهيئة قراره بجلسته رقم    وتالها إصدار مجلس  2٠16مارس    1٣يوم األحد الموافق    تسلمت األكاديمية تقرير فريق الزيارة

 .وهى الموارد، المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمى واألنشطة البحثيةلالستيفاء الجزئى ألربعة معايير  

ويفيد تقرير الهيئة بأن نتيجة التقييم كالتالى:

مستوف  التخطيط االستراتيجى:  -1
مستوف  الهيكل التنظيمى:  -2
مستوف  القيادة والحوكمة: -٣
مستوف  المصداقية واألخالقيات: -4
مستوف   الجهاز اإلدارى:  -٥
مستوف جزئيا  الموارد:  -6
مستوف جزئيا   المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:  -7
مستوف  الطالب والخريجون:  -8
مستوف       والبرامج التعليمية: المعايير األكاديمية  -9

مستوف           التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة: -1٠
مستوف جزئيا  أعضاء هيئة التدريس: -11
مستوف جزئيا           البحث العلمى واألنشطة العلمية:  -12
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ال ينطبق  الدراسات العليا: -1٣
مستوف  إدارة نظم الجودة: -14

لتقييم: إرجاء إعتماد األكاديمية ...  ة النهائية لوكانت النتيج

 -إجراءات التقدم لإلعتماد البرناج التعليمى:
لهيئة القومية ل" 2٠19واألزهر، اإلصدار األول، يناير   قررت األكاديمية التقديم إلعتماد البرنامج التعليمى بناء على "دليل التقويم واإلعتماد للبرنامج التعليمى فى مؤسسات التعليم العالى

 كالتالى: والذى يحدد محاور ومعايير التقييم للبرنامج التعليمى لضمان جودة التعليم واإلعتماد
البرنامج. وأهداف رسالة -1
قيادة وتنظيم البرنامج. -2
الداعمة.  المادية والتسهيالت المالية  الموارد -٣
للبرنامج. األكاديمية المعايير -4
.البرنامج تصميم -٥
والتعلم. التعليم -6
الطالب. -7
التدريس.  هيئة أعضاء -8
التعلم. مخرجات تقويم -9

البرنامج.  نجاح مؤشرات -1٠
والتطوير.  التعزيز -11

هيئة   عضو من أعضاء 2٥يا" بمقر األكاديمية بحضور تم التنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد إلجراء دورة "التقويم الذاتى للبرامج التعليمية للكليات والمعاهد العل
 . 2٠19يوليو  9إلى   7ترة من التدريس والهيئة المعاونة المشاركين فى إعداد الدراسة الذاتية لبرامج األكاديمية فى الف

 إعداد الدراسة الذاتية لبرامجها.  ة بإستخدامه فىتم التخطيط بأن يقوم الحضور بالدورة التدريبية المشار إليها بإعداد نموذج إسترشادى للدراسة الذاتية للبرنامج تقوم أقسام األكاديمي 
عضو هيئة معاونة ألقسام هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء، هندسة اإللكترونيات   ٣-2ل منها من عضو هيئة تدريس و لجنة إلعداد الدراسة الذاتية لكل معيار تتكون ك 11تم تشكيل 

 . 2٠19ندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج، فى ديسمبر وتكنولوجيا اإلتصاالت، هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وه
 . 2٠2٠يناير  6إلى   2٠19ديسمبر  22اد الدراسة الذاتية فى الفترة من تم عقد إجتماعات لتنسيق العمل بين لجان إعد

دارة، من األقسام العلمية ومن األقسام اإلدارية" ونقاط القوة والتحسين.وتم اإلتفاق على ترتيبها فى صورة "مطالب من اإل 2٠2٠تم إستقبال النسخ األولية من مطالب اللجان فى فبراير 
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، فى التأخير فى إستكمال  2٠21حتى فبراير  2٠2٠سبب فيروس كورونا المستجد ثم التحول إلى نظام التعليم عن بعد وأخيرا نظام التعليم الهجين فى الفترة من مارس تسببت فترة اإلغالق ب
 الدراسة الذاتية. مطالب اإلنتهاء من 

األكاديمية وزيادة فى التحميل على أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة وكذلك اإلدارات   حيث تطلب التعامل مع هذه الظروف المستجدة إتخاذ إجراءات إضافية من قبل إدارة
 الداعمة لبرامج األكاديمية، وكانت أبرز التحديات التى تم التغلب عليها:

 التعليم الهجين. ة لـ"التعليم عن بعد" تمشيا مع التحول من النظام التقليدى إلى نظام التعليم عن بعد ثم ث إدارإستحدا ˗
 إستحداث نظام لـ "األرشيف اإللكترونى" تمشيا مع متطلبات التحول إلى الوثائق اإللكترونية.  ˗
تطبيق اإلجراءات اإلحترازية والتباعد اإلجتماعى. زيادة الحمل التعليمى ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ل ˗

" الوارد بكتابها  Competency" إلى "التعلم القائم على الكفاءة الــــ " ILO’s"مخرجات التعلم المستهدفة الـ  جودة التعليم واإلعتماد بالتحول من هذا باإلضافة إلى قرار الهيئة القومية لضمان
 . 2٠18تاريخ اإلصدار الثانى ب NARSالقومية لقطاع الهندسة المعايير المرجعية األكاديمية 

والتى تم لألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا  ARSليمى ومقرراته الدراسية وكذلك مواصفات الخريج، تتماشى مع المعايير المرجعية األكاديمية حيث أن مواصفات كل من البرنامج التع
 ، لبرامج: 2٠1٥و يولي ٥ان جودة التعليم واإلعتماد بتاريخ إعتمادها من الهيئة القومية لضم

 البناء. بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا ˗
بكالوريوس هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا اإلتصاالت. ˗
 بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. ˗
 . بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج ˗

حتى اإلصدار الثانى   NARS" والتى تتماشى مع المعايير المرجعية األكاديمية القومية لقطاع الهندسة ILO’sعلى "مخرجات التعلم المستهدفة الـ  ARSية لمرجعية األكاديم تعتمد المعايير ا
 . 2٠٠9بتاريخ أغسطس 

  لخريج لبرامجها.صفات البرامج والمقررات ومواصفات االمعايير المرجعية األكاديمية ومواتقوم األكاديمية حاليا بدراسة تأثير هذا التحول على 
  1٠تم عقد دورة تدريبية لـ "معايير اإلعتماد البرامجى لمؤسسات التعليم العالى" و"األرشفة اإللكترونية" خالل الفترة من كيل لجان إعداد الدراسة الذاتية لبرامج األكاديمية وتم تحديث تش 

 . 2٠21يناير  21حتى 
، ومرفق تقرير عن ما تم الوصول إليه من توصيات ونقاط قوة وتحسين لمعايير   2٠21فبراير  2٥-14رة من إعداد الدراسة الذاتية لبرامج األكاديمية خالل الفتعات مع لجان  تم عقد إجتما

 اإلعتماد.
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هل توجد ملفات للمقررات وتوصيف كامل طبقا لمعايير الجودة بمقر الوحدة، ويستخدمه القائمون بالتدريس ويمكن للطالب الحصول -46
 عليه.

لمعايير طبقا  كامل  وتوصيف  للمقررات  ملفات  بالتد  توجد  القائمون  ويستخدمه  الوحدة،  بمقر  يضم  الجودة  كما  عليه.  الحصول  للطالب  ويمكن  رقم  ريس   FLASH)  38الملحق 

MEMORY)  ا يتم  قين الطالب بمحتوياتها في المحاضرة األولى. كموثائق توصيف جميع برامج الألكاديمية متضمنة توصيفا لجميع مقرراتها. ويستخدمها القائمون بالتدريس ويجري تل

حان االمتحانات. وتقيس االمتحانات مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر. كما يتم تقييم عناصر االمتحان التحريري ومن ضمنها مدي شمولية االمتأخذ مخرجات التعلم عند إداء المحاضرات و

 ف المقرر وذلك من خالل نموذج تقييم االمتحان  لمخرجات التعلم المستهدفة والواردة بتوصب

 عينة من مواصفات المقررات الدراسية -41ملحق رقم 

 عينة من نماذج إدارة العملية االمتحانية -44ملحق رقم 

مدى االلتزام باألطر المرجعية لنظام الدراسة، وتوافر شروط تطبيق نظام الدراسة بالمعهد.  -47

المعهد لتطوير وتعديل   ديث وتعديل الئحة كل معهد طبقا لألطر المرجعية، ومدىتقرير من اإلدارة المركزية للتعليم الخاص عن حالة تح  -22الملحق رقم  يوضح   إدارة  استجابة 
    الالئحة طبقا لطلبات لجنة القطاع، معتمداً من اإلدارة المركزية للتعليم الخاص، سيتم طلبها من الوزارة وتسليمها للمراجعين(.

اديمية لتطوير وتعديل الالئحة طبقا لطلبات لجنة القطاع كاآلتي:دسة والتكنولوجيا بالمعادي ومدى استجابة إدارة األكآلية تطوير لوائح الدراسة باألكاديمية الحديثة للهن

 تنفي للقررارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.  2٠٠٠طبقا لالئحة عام  2٠٠٠/2٠٠1بدأت الدراسة باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي عام  -أ

بتعديل الئحة    متقا -ب في    2٠٠٠األكاديمية  الصادر  المرجعي  اإلطار  ما جاء  االعتبار  في  بنظام    2٠٠7مع األخذ  تعمل  التي  والصناعية  الهندسية  العليا  المعاهد  لوائح  إلعداد 

سة طبقا وقد بدأت الدرا  22/12/2٠12( بتاريخ  ٣4٣٥الئحة برقم )تور وزير التعليم العالي قراره ببدأ الدراسة بهذه الالساعات المعتمدة التالية. وقد أصدر السيد األستاذ الدك

 . 2٠12/2٠1٣لهذه الالئحة اعتبارا من العام الدراسي 

المعتمدة التالية: العليا الهندسية والصناعية التي تعمل بنظام الساعات مع األخذ في االعتبار ما جاء باإلطر المرجعيية إلعداد لوائح المعاهد 2٠12قامت األكاديمية بتعديل الئحة  -ت

 2٠٠7اإلطار المرجعي الصادر في  •
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والمعتمد محضرها من األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بتاريخ   2٠1٣/ 1٥/٥اإلطار المرجعي الذي أقرته لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية في جلستها بناريخ   •

4/6 /2٠1٣ 

لمعتمد محضرها من األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بتاريخ وا   2٠16/ 11/٥صناعية والهندسية في جلستها بناريخ  اإلطار المرجعي الذي أقرته لجنة قطاع المعاهد ال  •

2٥/7/2٠16 

الالئحة برقم ) -ث الدراسة بهذه  العالي قراره ببدأ  التعليم  الدكتور وزير  الالئ  22/7/2٠18( بتاريخ  2٣92أصدر السيد األستاذ  الدراسة طبقا لهذه  العام  وقد بدأت  حة اعتبارا من 

 الي عدد الطالب الذين يدرسون طبقا لهذه الالئحة. . ويوضح الجدول الت2٠19/ 2٠18الدراسي 

اعية  طر المرجعية إلعداد لوائح المعاهد العليا الهندسية والصنمع األخذ في األعتبار ما جاء باإل2٠2٠/  2٣/8( بتاريخ  28٥9بقرار رقم)  2٠2٠قامت األكاديمية بإعتماد الئحة   -ج

 التي تعمل لنظام الساعات المعتمدة التالية : 

2٠2٠اإلطار المرجعي الصادر في لعام  •

بناريخ   • جلستها  في  والهندسية  الصناعية  المعاهد  قطاع  لجنة  أقرته  الذي  المرجعي  ال18/2/2٠2٠اإلطار  األستاذ  من  العالي  والمعتمد محضرها  التعليم  وزير  دكتور 

 28٥9رقم  وبقرار وزاري 2٠2٠/ 2٣/8بتاريخ 

 . 2٠2٠/2٠21تطبق هذه الالئحة على الطالب الجدد الذين يلتحقون بدءاًمن العام الدراسي  •

 صة بتخصص الهندسة المدنية . بالموافقة على الالئحة الدراسية الخا  2/2٠2٠/ 18تم موافقة لجنة القطاع المعاهد الصناعية والهندسية التي عقدت بتاريخ  -ح

ن، حيث تعتمد على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد. ويقوم نظام التعلم الجديد "الهجين" على المزج بين خطة تطبيق نظام التعليم الهجيأعلنت وزارة التعليم العالى،   -خ

التعلم عن بعد، األمر الذى يسهم فى  الب من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خالل  نظام التعلم وجًها لوجه، والتعلم عبر اإلنترنت، ومن خاللة يتمكن الط

 ة، إلى جانب تحقيق االستفادة األمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية لالكاديمية.تقليل الكثافة الطالبي

لدراسي ومن  مر خالل الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي لهذا العام اوستست  2٠21-2٠2٠عليم الهجين في الفصل الدراسي االول لعام  كما قامت األكاديمية بوضع خطة لت

أهم مالمحها التالي:  

 تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة  والحفاظ على الكثافة الطالبية.  •

ل معمل أو حصص عملية. رجات وقاعات التدريس يوميًا، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كاتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية وتطهير المد  •

التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.  •
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ج ه في المقررات حسب طبيعة البراماحتساب نسبة مشاركة كل من "التعلم وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقًا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيق •

الدراسيه التى تقدمها االكاديمية 

مية.استخدام تقنيات وعناصر التعلم اإللكتروني مع وضع آليات مرنة لالكادي •

التنسيق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية. •

كمنصه للتعليم عن بعد. Moodle ,Microsoft Teamsتدريب أعضاء هيئة التدريس وعقد دورات لمختلف االقسام إلستخدام موديل   •

، والتقني، واإلرشاد األكاديمي.تقديم كافة انواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي •

استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خالل منصة التعليم اإللكتروني.  •

 نظام وحدة التعليم عن بعد. التعليميه أو استخدام المقررات اإللكترونية المتاحة على إنتاج المقررات اإللكترونية بكل االقسام لمختلف البرامج   •

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

2021-2020لعام الدراسي خطة التعليم الهجين ل  -28ملحق رقم 

الرصد، مراجعة كشوف الرصد واالحصائيات.االطالع على بعض صفحات مستندات الكونترول شيت، لتحديد مدى جودة عملية   -48

 . من تصحيح جميع االسئلة ومراجعة عملية الجمع لكراسات االجابة الخاصة بالطالب للتأكد يتم  عمل مراجعة دقيقة   •

.ورقة االمتحانية وتغطيتها لمتطلبات المقرر ونسب االجابة على كل سؤال ونسب النجاح  فيما يخص الورقة االمتحانية احصائية توضح تقييم ال يقدم كل عضو هيئة تدريس •

 يقدم الكنترول احصائية عن كل مقرر بعد اضافة اعمال السنة وتحليل معدالت الدرجات ونسب النجاح . •

 التصحيح من استاذ المقرر بعد اخفاء اسم الطالب . امة حيث يتم نترول جميعها في سرية تتتم اعمال الك •

رونا او تغيير لوائح . توجد تعليمات خاصة بالكنترول تناقش دوريا في مجلس التعليم ويصدر قرارات خاصة بكل فصل دراسي في حال حدوث امور طارئة مثل جائحة الكو •

 درجة النجاح وتوزيع درجات المقرر  والتي يتغير معها  2٠2٠والئحة  2٠18والئحة  2٠12حة لوائح دراسية : الئ ٣يتم العمل الحالي بالكنترول ب  •

 يتم ذلك بكل دقة مع ادارة النظم والمعلومات داخل االكاديمية العداد شاشات الرصد الخاصة بكل الئحة ويتم مراجعة البيانات بكل دقة .  •

 د عدم تطابق يتم استدعاء استاذ المقرر للتعديل درجاته والتأكد من تصحيح جميع االسئلة وفي حال وجو في حال تظلم الطالب يقوم الكنترول بمراجعة رصد وجمع •
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في حال التظلم الجماعي يتم تشكيل لجنة ممتحنيين العادة التصحيح مع اخذ االجراءات المناسبة حيال الموقف .  •

يات المقررات  أحصائنموزج 

نموذج تقييم الورقة االمتحانيةصائيات لالبحاث في الفصل الدراسي "كورونا" ج احنموذنموذج أحصائيات المقررات 
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 نماذج من االستبيانات والتقارير والقرارات الصادرة من القسم( 42)ملحق رقم 

رجة.المختص وتتابع قيام القسم باتخاذ الالزم نحو التوصية المدهل ترسل الوحدة تحليال لما يتم في كل مقرر إلى القسم   -49

يقوم مكتب الجودة بالقسم بالتالى:

 توزيع االستبيانات علي جميع الطلبه بجميع مستوياتها حسب المواد المسجله لكل طالب.  •

 تجميع وتحليل كل اال ستبيانات واعداد التقارير.  •

ذ االجراءات الالزمة. األكاديمية فى اجتماعه الدورى لالطالع علي النتائج واتخا توزيع علي االقسام العلمية واخطار مجلس •

 متابعة القسم العلمى لمعرفة ما تم اتخاذة من إجراءات اذا لزم األمر. •

 نماذج من االستبيانات والتقارير والقرارات الصادرة من القسم( 42)ملحق رقم 

ات؟ واضحة مع مراجعة أساليب الحفظ االمن للمستندات لفترة خمس سنوهل أعمال الكونترول بها سرية ودقة   -50

تحرص األكاديمية علي السرية التامة في جميع أعمال الكنترول كما يلى:

 User" إعطاء كلمة مرور و كلمة سريةفي أعمال الرصد لما فيه من حماية ذاتية للبيانات كما تحرص علي   ”Oracle“ إستخدام برنامج رصد يعتمد علي لغةنظام الرصد اإللكترونى:   •

Name and Password"   الدرجات )أعضاء الكنترول( باإلضافة إلي إمكانية تغيير كلمة المرور إذا لزم األمر. وتحرص األكاديمية علي تغيير كلمة المرور كل  لهم رصد  لمن يحق

لرئيس العام بدوره بتسليم رؤساء  رية وإسم المستخدم لرئيس عام الكنترول بمحضر رسمي على أن يقوم افصل دراسى زيادة في السرية ويقوم عميد األكاديمية بتسليم الكلمات الس

  .الكنترول الفرعيين

تحها إال بواسطة  راعت األكاديمية أن يكون الكنترول مؤمنا بحيث ال يتمكن أحد من دخوله إال اعضاء الكنترول وذلك عن طريق وضع أبواب حديدة ال يمكن فتأمين مكان الكنترول:   •

فة المتواجدين داخل الكنترول. وبالنسبة ألعضاء  أوقات دخول وخروج العضو باإلضافة الي وجود كاميرات مراقبة لمعر  أعضاء الكنترول ويجب ان يسجل موظف األمن المختص

 هيئة التدريس فال يسمح لهم بالتواجد في الكنترول إال بحضور أحد أعضاء الكنترول.
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ليها بيانات الطالب ونزع هذه  قم سري علي ورقة اإلجابة الخاصة لكل طالب والورقة الموضح عولتحقيق مبدأ تساوي الفرص بين الطالب يقوم الكنترول بوضع ر  :  ولأعمال الكنتر •

حح/المصححين بمحضر استالم موقع منه وبعد إتمام التصحيح  الورقة من ورقة اإلجابة بعد التأكد من مطابقة الرقم السري علي الورقتين وبعد ذلك يتم  تسليم أوراق اإلجابة الي المص

 تسليم. صحح / المصححين بتسليم الكنترول أوراق اإلجابة و التوقيع علي اليقوم الم

الغلق التي تحتوي علي كل األوراق  تتم أعمال تشوين أوراق لجان رصد الدرجات بحضور عضو من أعضاء لجان رصد الدرجات وذلك للتأكد من نقل الصناديق المحكمة  التخزين:   •
سيد األمين العام المنوط به تأمين المخازن. يستمر اإلحتفاظ  خزن المخصص لذلك مع التأكد من غلق المخزن بإحكام وعودة المفاتيح إلي الالخاص بالفصل الدراسى المنتهي إلي الم

باإلوراق ويتم بعد ذلك أعدام األوراق  د العميد وتحت إشراف األمين العام حتي تنتهي المدة القانونية لإلحتفاظ  بهذه الصناديق وال يسمح ألحد بالدخول إلي المخزن إال بموافقة السي
 ندوب عن االمين العام و موظف الألمن المختص. بحضور عضو من لجان رصد الدرجات وم

 : تعليمات دخول لجان رصد الدرجات 52ملحق رقم 
ن المكلف بتسجيل الدخول والخروج من لجان رصد الدرجات : صوره من ملف فرد االم53ملحق رقم 
 ات المرور وكلمات السر الخاصة بكل رئيس كنترول تسليم وتسلم لكلم : محضر54ملحق رقم 

هل يعمل المعهد على تحويل التعليم إلى تعلم، وتطوير نظم وأساليب تقويم الطالب، وأسلوب التدريس.  -51

ويل التعليم الي تعلم مع تقليل عدد الساعات التي يتلقي فيها الطالب والذي يعتمد على تح  2٠2٠تعليمية متماشية مع المعايير الخاصة باالطار المرجعي  استحدثت االكاديمية الئحة  
 .  2٠2٠لمباشر ويعتمد على التعلم والتطبيق واالطالع وقد تم بدء العمل بها في سبتمبر التعليم ا

كاديمية. ويوضح توصيف كل مقرر أساليب التعليم والتعلم والتقييم  لطالب مهارات التعلم الذاتي. ويسهم في ذلك جميع المقررات التي تضمها برامج األتعمل األكاديمية على إكساب ا
 (FLASH MEMORY، )38بالملحق رقم ت التعلم ووثائق توصيف مقررات وبرامج األكاديمية، المدرجة  لكل من مخرجا

كما يتم تحويل التعليم الى تعلم فى المقررات ذات الطابع التطبيقى والشق العملى حيث يتم التالي: 

الصناعه من خالل المشاريع وكذلك ويل المادة من خالل المشاريع والسمنارات المختلفه الى تعلم حيث يجد الطالب المادة العلميه المدروسه تتحول الى تطبيق عملى فى مجال حت •
مج مجموعه من المقررات التطبيقيه العمليه.السمنار الذى يربطه المادة النظرى بما تم تطبيقه فعليا فى المجال العملى التطبيقى. فيوجد فى جميع البرا

يتعلمه من مقررات بمثابه بنية أساسية في   كما يسهم التدريب الصناعى فى مجموعه الشركات الكبرى ومساهمتها فى دمج الطالب مع المجال العملى التطبيقى، فيجد الطالب ما •
ه صالحه فى الصرح الصناعى لمصر. التدريب الهندسي الصناعي وبالتالي تبدأ عملية التعلم يصبح لبن
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ويم وكذلك أسلوب التدريس.قتم تتطور نظم واساليب التقويم للطالب مع ظهور نظام التعليم الهجين فاختالف المنصة التعليمية بمختلف صورها أدت إلى تنوع أساليب الت •

لما تم تحصيله. وهذة    onlineوغيرها.كما توجد مناقشات  Teams, Moodle ,Zoom,تمارين ,مشاريع وسمنارات على ميكروسوفت Quiesتنوعت أساليب التقويم من  •
االساليب موثقه فى توصيف المقررات الدراسيه. 

لذلك تنوع أسلوب التدريس . تم دمج التعليم وجة لوجه مع التعليم عن بعد وتبعا-

مرفق مواصفات المقررات المختلفه-

وحدة التعليم عن بعد-

الدراسية ن مواصفات المقررات عينة م -41ملحق رقم 

 التعليم عن بعد   ةوحد وثائق - 28ملحق رقم 

رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافق مع المعايير القياسية لألداء.   -52
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ص(نوعية وكفاءة اإلمكانيات البشرية )لكل تخص .5

هذا العام ويجب أال تتعدىطالب  50:1النسبة العامة لعدد أعضاء هيئة التدريس المعينين/المعارين إلى عدد الطالب )محددة بنسبة  -53
 طالب(. التأكد من مدى تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس على مستوى التخصصات المختلفة.  100:1

٥٠84. وحيث انه حاليا يبلغ عدد الطالب باألكاديمية  2٠21)جاري التعيين(/المعارين على رأس العمل في مارس    عينين/المتعاقدينهيئة التدريس الميوضح الجدول التالي أعداد أعضاء  

• .
طالبا، بناء علیھ تكون 

 نسبة أعضاء ھیئة التدریس إلى الطالب 1 : ٣9 وذلك فى حالة عدم إحتساب جاري التعین وجارى الترقیة
 نسبة أعضاء ھیئة التدریس إلى الطالب 1 : ٣2 وذلك فى حالة إحتساب جاري التعین وجارى الترقیة أعداد أعضاء ھیئھ التدریس باألقسام المختلفھ بدون حساب جارى التعین والتعاقد. •

عدد الطالب القسمم
عدد أعضاء هيئة التدريس على رأس  

العمل
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب

٥4: 1 21 11٣٣األساسية العلوم  1  

٣9:  1 ٣6 1412هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات  2  

٣٥: 1 49 17٥6هندسة العمارة  ٣  

٣4: 1 21 721هندسة التصنيع 4  

1٥: 1 4 62الهندسة المدنية  ٥  

39: 1 131 5084المجموع   
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المختلفه مع حساب جارى التعين والتعاقد أعداد أعضاء هيئه التدريس باألقسام 

عدد الطالب القسمم
عدد أعضاء هيئة التدريس على رأس  

العمل
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب

47:  1 24 11٣٣العلوم األساسية  1  

٣4:  1 42 1412هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات  2  

٣1:  1 ٥7 17٥6هندسة العمارة  ٣  

2٥:  1 29 721هندسة التصنيع 4  

12:  1 ٥ 62مدنية سة الالهند ٥  

32:    1 5084 5084المجموع   

سنوات. 10تحديد متوسط بقاء أعضاء هيئة التدريس في الدرجة )مدرس / أستاذ مساعد(، المفترض اال تزيد المدة عن  -54

سنه لألستاذ المساعد.  ٣.2٥لمدرس و سنه ل  ٥.84٥الدرجة )مدرس وأستاذ مساعد( وهي في حدود يوضح الجدول ادناه متوسط بقاء أعضاء هيئة تدريس فى  

القسمم
متوسط بقاء أعضاء هيئة تدريس فى الدرجة داخل 

مدرسأستاذ مساعد
٣.2٥6.68العلوم األساسية 1

٥.٣9-هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات  2

2.6٣.42العمارة هندسة ٣

٣.87-هندسة التصنيع4

--الهندسة المدنية ٥
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.(نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينين دون وجود خبرة تدريسية لهم )لم يعمل قبل تعيينه في مؤسسة تعليمية معترف بها  -55

أوبحثية مثل   تعليمية  بمؤسسات  قد عملوا  باألكاديمية  التدريس  هيئة  هيئهأغلب أعضاء  االجماليه ألعضاء  النسبة  لتكون  المسلحة،  بالقوات  البحوث  دون وجود خبره    مراكز  التدريس 
 ل ادناه.كما هو موضح بالجدو %6.٣٥٥تدريسيه في حدود 

العدد القسمم
نسبة أعضاء هيئة تدريس

ليس لهم خبرة تدريسية قبل تعينهملهم خبرة تدريسية قبل تعينهم 
8.٣٣بنسبة  91.672بنسبة  2422األساسية العلوم 1

9.٥2بنسبة  9٠.474بنسبة  42٣8صاالت و الحاسبات هندسة اإللكترونيات  واالت     2

٣.٥1بنسبة  96.492بنسبة  ٥7٥٥هندسة العمارة ٣

1٣.79بنسبة  86.214بنسبة  292٥هندسة التصنيع4

٠بنسبة  1٠٠٠بنسبة  ٥٥الهندسة المدنية ٥

91.67بنسبة  91.6712بنسبة   157145نسبه اجمالية 

ئة التدريس والجهات التي كانوا يعملون بها من قبل ومدة العمل وخبراتهم التدريسية والدورات التدريبية التي حصلوا عليها( ف بأسماء أعضاء هي:كش16)الملحق رقم 
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التدريس والهيئة المعاونة، نسبة من حضروا دورات تدريبية خالل العام الماضي، دورةدور المعهد في تنمية قدرات أعضاء هيئة   -56
 دة على األقل لكل عضو هيئة تدريس كل عامين.واح

تعقد األكاديمية دورات تدريبية منتظمة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وبياناتها موضحه ادناه،  

ئة التدريس والجهات التي كانوا يعملون بها من قبل ومدة العمل وخبراتهم التدريسية والدورات التدريبية التي حصلوا عليها( ف بأسماء أعضاء هي:كش16)الملحق رقم 

القسمم
ا ه ت  

والمعيدين 

األرشيف  

االلكترونى

معايير االعتماد البرامجى 

لمؤسسات التعليم العالى 

عن   امج التعليمتطبيقات وبر

)دورتين لكل قسم( بعد
متوسط عدد الدورات االجمالى 

622٥٣٥٥٣11٣1.82العلوم األساسية  1

8٠٣٠٣6721٣81.7٣هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات  2

12٣49٥٥9٥1991.62هندسة العمارة ٣

٥81٠2٠٣9681.17هندسة التصنيع4

9221٠141.7٥لمدنية الهندسة ا٥

٣٣2116148269٥٣٣1.61المجموع 
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تحديد متوسط أعمار أعضاء هيئة التدريس في كل درجة علمية على حدة. يراعى أال يزيد متوسط األعمار عن اآلتي: المدرس  -57
 (.60(، األستاذ )50د )(، األستاذ المساع42)

الجدول التالى يوضح متوسط أعمار أعضاء هيئة التدريس على كل درجة 

القسمم
متوسط أعمار أعضاء هيئة تدريس

المدرسيناألساتذة المساعدين األساتذة

٥2.7٥4٣.٣8-العلوم األساسية 1

48.2٥-٥8هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات 2

48.29-7٠دسة التصنيعن ه٣

٥147.8٣9.٣6هندسة العمارة 4

4٥.7٥-64الهندسة المدنية ٥

50.12542.85المتوسط العام 

كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس والفريق المعاون وتاريخ ميالد كل منهم وتصنيفهم طبقا لدرجاتهم العلمية( -15الملحق رقم )
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. %50التدريس )معين ومعار(، يجب أال تزيد عن الي أعضاء هيئة نسبة المدرسين إلى إجم  -58

كما هو موضح بالجدول ادناه.  %87.٥النسبه اإلجمالية للمدرسين ألجمالي اعضاء هيئه التدريس هي حوالي 

القسمم
اجمالى اعضاء هيئة التدريس 

معار( -)معين
دريس النسبة إلى إجمالى أعضاء هيئة الت معار( -عدد المدرسين )معين

2٣1982.٣العلوم األساسية 1

2٥2496هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات 2

171482.٣٥هندسة التصنيع٣

٣9٣179.49هندسة العمارة 4

4٣7٥الهندسة المدنية ٥

1049187.5نسبه اجمالية 

طالب(. 75:1طالب هذا العام ويجب أال تتعدى  35:1بنسبة دة النسبة العامة لعدد الهيئة المعاونة إلى عدد الطالب )محد  -59

طالبا،فبناء عليه   ٥٠84. وحيث انه يبلغ عدد الطالب الحالي باألكاديمية 2٠21يوضح الجدول التالي أعداد أعضاء الهيئة المعاونة على رأس العمل في مارس  
 2٥: 1تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  

الطالب عدد القسمم
عدد أعضاء هيئة التدريس على رأس  

العمل
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب

٣٠:  1 ٣8 11٣٣العلوم األساسية  1  

29:  1 49 1412هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات  2  

2٣: 1 78 17٥6هندسة العمارة  ٣  

2٣: 1 ٣2 721هندسة التصنيع 4  

26المدنية الهندسة  ٥  6 1 :1٠  

25:  1 5084 5084المجموع   
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نسبة المعيدين المعينين من خريجي الجامعات الحكومية إلى إجمالي المعيدين )المطلوب منذ خمس سنوات الوصول إلى أن تكون  -60
 على األقل(. %50النسبة 

.  % 74يئة املعاونة ما ميثل متثل نسبة املايئة املعاونة احلاصلة  لى احدث مؤهل هلا من جامعات حكومية اىل امجاىل اهل 
النسبة من الجامعات الحكومية األكاديمية الحديثة والجامعات الخاصةحكومية امعاتجاالجمالىالقسمم

% 38٣8٠1٠٠العلوم األساسية  1

% 49٣٣1667اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات هندسة  2

% 32171٥٥٣هندسة التصنيع ٣

% 78٥7217٣ارة هندسة العم 4

% 66٠1٠٠الهندسة المدنية  ٥

% 2031515274اإلجمالي 

سنوات، المفترض عدم وجود أي منهم 7تحديد نسبة المعيدين/ المدرسين المساعدين الذين مضى عليهم في نفس الدرجة أكثر من  -61
 سنوات. 7تخطى 

وبياناتهم كما يلى  لى وظائف إداريةسنوات إ 7تم تحويل جميع من تخطى في نفس الدرجة أكثر من 

 2٠19فبراير   ٣بتاريخ  ٣7٥عدد أربعة من الهيئة المعاونة صدر لهم قرار إنهاء رقم  أوال:
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تاريخ انتهاء القرار الوزاري رقم انتهاء القرار الوزاري القسماالسم م

2٠19فبراير  ٣7٥٣لحاسبات هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و امهندسة / ميرى ميشيل رشدى ميخائيل1

2٠19فبراير  ٣7٥٣هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات مهندسة / نرمين ظريف جاد الرب أيوب 2

2٠19فبراير  ٣7٥٣هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات مهندسة / ياسمين صبحى محمد محمد ٣

2٠19فبراير  ٣7٥٣ة التصنيعدسهن مهندس/  محمد مسعد فتحى عطية عطا  4

( 1٣صدر لهم قرار مجلس إدارة بتحويلهم وتم ارسال خطاب الى وزارة التعليم العالي إلنهاء قرار تعينهم وبيانهم كما يلى )ملحق رقم    1٣عدد  ثانيا:

2020-11كشف بأسماء السادة معاونى اعضاء هيئة التدريس جارى نقلهم  الى درجة مهندس بتاريخ 

تاريخ القرار الوزاري رقم القرار الوزاري القسماالسمم

2٠11أكتوبر  421٠12هندسة التصنيع م.م/ مروة مصطفى مصطفى محمد 1

2٠11يناير  889هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات م/ لوقا القس جرجس 2

2٠11ديسمبر  496٥٣1هندسة التصنيع م/ محمد عبد الحميد رجب ٣

2٠12أبريل  1٠81٣٠هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات انجى ايمن سيد عبد العظيم م/ 4
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2٠12أبريل  87٠2هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات م / امل معروف حسن ٥

2٠12أبريل  87٠2هندسة التصنيع م/ احمد محمود ياسر كمال 6

2٠1٣يناير  12614هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات ع م.م/ غادة وهبى ابوسري7

2٠1٣سبتمبر  29612هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات م.م/ محمد على عبد الرازق على 8

2٠1٣يوليو  1976٣1هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات م.م/ شيرى على على مصطفى 9

2٠1٣سبتمبر  29٥92هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات يل محمد صابر ب نم/ محمد 1٠

2٠1٣سبتمبر  29422هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات م/ هانم عادل شبل عمر 11

2٠1٣سبتمبر  298٥2هندسة التصنيع م/ امير توفيق إبراهيم عبد الرحمن 12

2٠1٣سبتمبر  29442هندسة العمارة رافعىامى المحمد سم/ سلسبيل اشرف 1٣

سنوات  7نسبة من تخطوا سنوات 7عدد من تخطوا االجمالىالقسمم

%٣8٠٠العلوم األساسية  1

% 491122.4٥هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات  2

% ٣2٥1٥.6٣هندسة التصنيع ٣

% 7811.28هندسة العمارة  4

%6٠٠ة المدنية ندساله ٥

% 203178.37اإلجمالي 

يل الدراسات العليا  خطابات متعلقة بموقف اعضاء الهيئة المعاونة الذين تجاوزا سبع سنوات منذ تسجج : 13)ملحق رقم 
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(،28د )ر عن اآلتي: المعي يزيد متوسط األعماتحديد متوسط أعمار الهيئة المعاونة في كل درجة علمية على حدة، ويراعى أال   -62
(.35المدرس المساعد )

من الجدول التالى يتبين أن متوسط أعمار الهيئة المعاونة أقل من المتوسطات المطلوبه فى جميع األقسام وبياناتهم كما يلى:

متوسط أعمار المعيدين متوسط أعمار المدرسين المساعدين القسمم

٣1.927.٥8العلوم األساسية  1

٣4.٣628.8٥هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات  2

٣2.4٥28.٣8هندسة التصنيع ٣

٣227.٣1هندسة العمارة  4

٣٣.٥26.2٥الهندسة المدنية  ٥

المعاون وتاريخ ميالد كل منهم وتصنيفهم طبقا لدرجاتهم العلمية(: كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس والفريق 15)الملحق رقم 

تقييم متوسط القدرة البحثية ألعضاء هيئة التدريس في المعهد )عدد األبحاث / عدد أعضاء هيئة التدريس(. تقديم قائمة بما تم نشره  -63
حتى اآلن، والمدون عليها اسم المعهد(. يجب أن يكون النشر بحث واحد على األقل  2020من أبحاث خالل العام الماضي من فبراير 

  س كل عامين منشور في دورية محكمة معترف بها.لكل عضو هيئة تدري

فبراير   من  الفترة  خالل  وذلك  ودولياً  محلياً  العلمي  البحث  بفاعلية  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  بنشر  وحت  2٠2٠أثرى  وذلك  األن،  مجالت    49ى  فى  علمياً  بحثاً 
العالم. ويتضح أيضا من    Q2نها ثمانية فى مجالت مصنفة  عامل تأثير قوى، بل مبحثا فى مجالت ذات م  1٣ومؤتمرات علمية عالمية منها   التخصصية على مستوى  وهى من أقوى المجالت 

مراجعة التقرير التطور الكبير فى االنتاج العلمى لألكاديمية. 

. 1.٠29يساوي  2٠2٠و 2٠19رأس العمل خالل العامين وبناء عليه يكون متوسط األبحاث المنشورة سنويا ألعضاءهيئة التدريس المعينين والمعارين على 
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المتوسط عدد أعضاء هيئه التدريس)معين / معار(اجمالى األبحاث 2٠2٠عدد األبحاث 2٠19عدد األبحاث القسمم

192241211.9٥العلوم األساسية  1

111٠212٣٠.91هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات  2

6172٣171.٣٥عالتصني هندسة  ٣

2٠٠2٠٣7٠.٥4العمارة هندسة  4

٠٠٠4٠الهندسة المدنية 

٥6491٠٥1٠21.٠29المجموع 

اشراف   تحت  دوليا  علمياً  مؤتمراً  األكاديمية  عقدت  نشر    IEREK Pressكما  من  باألكاديمية  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  مختلف    16وتمكن  فى  بحثية  ورقة 
 في :   ونشر خصصات الت

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

حتى األن  2020  مايو: كشف بأبحاث أعضاء هيئة التدريس التي تم نشرها أو قبولها للنشر منذ 17ملحق رقم 
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تقدير مستوي البحث العلمي للمعهد ويطلب من المعهد تقديم تقرير من وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات عن نشر -64
مع   excel sheet. وجميع البيانات تقدم على حتى اآلن 2020أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خالل العام الماضي من فبراير 

 .روابط األبحاث ليمكن مراجعتها

ملخص ما جاء بالتقرير، الذي يتضح منه أن  إستعانت األكاديمية في تقريرها لتقدير مستوي البحث العلمي الخاص بها بوحدة المكتبات الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات ويوجد ادناه  
( وهذا معناه أقوى المجالت العلمية فى هذه  Thomson Reutersبحثاً منشورة فى مجالت علمية عالمية مصنفة فى )  28  وإجمالى  1Qاألكاديمية الحديثة لها أربعة أبحاث لها تصنيف  

 ً  .التخصصات كما يتضح الزيادة الكبيرة فى عدد األبحاث التى لها معامل تأثير عاما بعد عام مما يضع األكاديمية فى الطريق الصحيح علميا

حتى األن 2020علمية ذات معامل تأثيرفي الفترة من فبراير   ياتدوراألبحاث المنشورة في 

عدد األبحاث 
ISI Web of Science QuartileScopus

Q147

Q2111٣

Q381٣

Q4٥1٣

21٣ليس له معامل تأثير

4949المجموع 

ريات التي النشر بها وملف اكسيل باألبحاث ثير للدومعامل تأ: تقرير من وحدة المكتبات بالمجلس األعلى للجامعات حول 18ملحق رقم 
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التعليم  -65 مستوى  على  انعكاسها  ومدى  الهندسية(  )االستشارات  التدريس  هيئة  أعضاء  بها  يقوم  التي  المهنية  األعمال  حجم  تقدير 
ى تطوير المعهد. ويتم  كاسها علسية وانعوالبحث العلمي في المعهد، ويقوم المعهد بتقديم تفاصيل عن خبرات وإمكانيات الهيئة التدري 

 ( 2020تحليل التقرير المقدم، وتحديد مستوى األعمال االستشارية التي تتم )يؤخذ في االعتبار األعمال عن العام السابق من فبراير 

القسم
عدد اعضاء هسئة التدريس 
المشارك فى االعمال المهنية

عدد االعمال 
المهنية

االعمال المهنية نموذج بعض 

والتعاقد  •513ة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات دسهن  والممارسة  الفني  والبت  التوصيف  لجان  في  المشاركة 
 واالختبار واالستالم لألقمار الصناعية المصرية 

 مستشار في وكالة الفضاء المصرية •

 عضو اللجنة العلمية لتصنيع القمر الصناعي المصري  •

 التطويرمدير إدارة البحوث الفنية ومساعد  •

العامة     • المباني  لصيانة  المصري  للكود  الدائمة  اللجنة  وزارة -عضو 
 االسكان

16هندسة التصنيع

515هندسة العمارة 

االجمالى
1134

( 2020/2021الحالي: كشف باألعمال المهنية التي قام بها أعضاء هيئة التدريس خالل العام 19)ملحق رقم 

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

أحد   أستاذ واحد )متخصص في  الجوامد( وعدد  يوجد  فيزياء  ال  1مجاالت  اللحام  استاذ مساعد )تخصص  تقنيات  المعماريه( ومدرس )متخصص في  هندسه 
 ديثة( معارين لألكاديمية يغطيان تخصصات دقيقة مطلوبة. الح
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تاريخ الميالد القسم العلمى االسم  م

الدرجة 
الحالة 

)معين/معار( 
تاريخ بدء العمل 

باالكاديمية 
وتاريخ اخر قرار رقم 

وزارى  الدرجة 
العلمية 

تاريخ
الحصول عليها 

التخصص الدقيق  

Dec-2٠19-Feb-2٠18٥7122٣-٠1اعارةهندسة ميكانيكية Nov-2٠17-29مدرس 481981التصنيعإبراهيم صبرى إبراهيم محمود د/ 1

1٥9197٥العمارةسالمة احمد سيد على ا.م/ 2
استاذ  
مساعد

14-Jun-2٠17 ٠1اعارة تخطيط اقليمى وعمرانى-Sep-2٠19اعارة اعارة

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

ساعات لكل منهم. 8عن عباء التعليمية. وال يتجاوز تحميلهم الدراسي في الغالب ( عضو هيئة تدريس الستكمال تغطية األ٥4تنتدب األكاديمية )

 المعينين/ المعارين  المنتدبين  القسم م

 21 ٠ علوم أساسية  1

الوقتعدد المنتدبين فى جميع األقسام أقل من عدد العاملين طوال   

 2٣ 22 هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت و الحاسبات 2

لتصنيعهندسة ا ٣  8 17 

 ٣7 24 هندسة العمارة 4

 4 ٠ الهندسة المدنية  ٥

رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافق مع المعايير القياسية لألداء.  -68
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جودة الخدمات التعليمية )لكل تخصص على حدة( .6

سنوات على األقل. وتكون المحاسبة على  5الحصول على المعادلة من المجلس األعلى للجامعات للمعاهد التي مضى على إنشائها   -69
 ل عليها المعهد، يتم رصد وتحليل البيانات. آخر قرار معادلة ومدة المعادلة التي حص

والئحته التنفيذية في   1972نة  لس  49بدرجات البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون  حصلت األكاديمية على قرار بمعادلة جميع الدرجات التي تمنحها  
 . وقد تم تجديد المعادلة في مواعيدها وفيما يلى أحدث تلك القرارات الوزارية.1٠/11/2٠٠٣ارا من التخصصات المناظرة. وقد صدرت بهذا قرارات وزارية اعتب

سارى حتىالمدةرقم القرار الوزارى وتاريخة 

2٠22-2٠21سنوات 6/2٠184/ ٣بتاريخ  218رقم 

: القرارات الوزارية بمعادلة الدرجات التي تمنحها األكاديمية40الملحق رقم 

الوزارة. ويجب أن يتم تقييم مدىتوفر الئحة دراسية كاملة واضحة وحديثة نسبيا وصادر بها قرار وزاري ومعتمدة ومختومة من   -70
قررت لجنة قطاع المعاهد في   للطالب وهل يوجد دليل للطالب.  حداثتها، والتزامها بالمعايير القياسية للجودة، ومدى إتاحة نسخ منها

نقطة   20الي  ، تخفيض نقاط التقييم الحاصل عليها المعهد بهذه الدورة بعدد من النقاط قد يصل2021يناير  31في  48جلستها رقم 
 طاع.لمدي التأخر وعدم االستجابة لمالحظات لجنة الق اذا تقاعس المعهد في تجديد لوائحه وطبقا

عمل اللوائح الدراسية  طبقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. وتوالت    2٠٠٠طبقا لالئحة عام    2٠٠٠/2٠٠1بدأت الدراسة باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي عام  
التي صدرت قبل التصديق عليها. وجميعها متاحة ويتم توزيع ملخصها علي جميع الطالب الذين يدرسون    التي تهتم بالتحديث والتطوير وااللتزام بالمعايير القياسية للجودة، واألطر المرجعية

 ل كتيب ودليل موجز للطالب. بها من خال
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ة الحديثهاللوائح الدراسيه لألكاديمي

عدد البرامج طبيعة التحديث تاريخ البدء واالعتمادنوع الدراسة الالئحة 

4االصدار األول 2٠٠٠/2٠٠1بداية العمل باألكاديمية عام صلية الدراسة الف 2٠٠٠الئحة 

4تطوير المقررات والبرامج -الدراسة تحديث نظام  2٠12/ 12/ 22بتاريخ  ٣4٣٥قرار وزارى رقم  الدراسة بالساعات المعتمدة 2٠12الئحة 

4التوافق مع األطر المرجعية الصادرة   -تطوير البرامج  7/2٠18/ 22بتاريخ  2٣92قرار وزارى رقم  الدراسة بالساعات المعتمدة 2٠18الئحة 

2٠2٠6اتباع قواعد االطار المرجعي 8/2٠2٠/ 2٣بتاريخ  28٥9قرار وزارى رقم  الدراسة بالساعات المعتمدة 2٠2٠الئحة 

 اللوائح الدراسية السارية لألكاديمية وهي:  نسخ إلكترونية من 21ويضم الملحق رقم  
.متضمنة صورة من القرارات الوزارية ببدء العمل بها 2٠٠٠عام األكاديمية لوثيقة الئحة  .1
.القرار الوزاري ببدء العمل بهامتضمنة صورة من  2٠12وثيقة الئحة االكاديمية لعام  .2
متضمنة صورة من القرار الوزاري ببدء العمل بها. 2٠18وثيقة الئحة االكاديمية لعام  .٣
لوزاري ببدء العمل بها.متضمنة صورة من القرار ا 2٠2٠وثيقة الئحة االكاديمية لعام  .4

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

ةالسارية لألكاديمي صورة معتمدة من الالئحة الدراسية: 21ملحق رقم 

األكاديمية في مستوى المعاييرهل تم ذكر معايير أكاديمية للبرنامج؟ هل المعايير األكاديمية تحقق مواصفات الخريج؟ هل المعايير    -71
للتخصص كحد أدني أو أعلي منها؟    NARSاألكاديمية المرجعية القومية

 تقدم األكاديمية ستة برامج دراسية هي: 

. 2٠٠1-2٠٠٠البرنامج عام  (. وقد بدأت الدراسة بهذا 2٠2٠و 2٠18و 2٠12و 2٠٠٠ئحات ونيات وتكنولوجيا االتصاالت )البرنامج بكالوريوس هندسة اإللكتر •

. 2٠٠1-2٠٠٠( . وقد بدأت الدراسة بهذا البرنامج عام  2٠2٠و  2٠18و  2٠12و 2٠٠٠برنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات )الئحات  •

 . 2٠٠1-2٠٠٠بهذا البرنامج عام   ( . وقد بدأت الدراسة2٠2٠و 2٠18و 2٠12و  2٠٠٠نولوجيا البناء )الئحات هندسة العمارة وتكبرنامج بكالوريوس  •

 . 2٠٠2-2٠٠1( . وقد بدأت الدراسة بهذا البرنامج عام 2٠2٠و 2٠18و  2٠12و 2٠٠٠برنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج )الئحات   •
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. 2٠21-2٠2٠ة بهذا البرنامج عام  (. وقد بدأت الدراس2٠2٠تخصص أشغال عامة )الئحة -دنية وتكنولوجيا البناءوس الهندسة المبرنامج بكالوري  •

 . 2٠21-2٠2٠(. وقد بدأت الدراسة بهذا البرنامج عام 2٠2٠تخصص إنشاءات )الئحة -برنامج بكالوريوس الهندسة المدنية وتكنولوجيا البناء •

ى: وعلية فقد تم ما يل
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.( لجميع برامجها وقدمته إلى ARSقامت األكاديمية بصياغة مقترح لمعايير أكاديمية ) .1
. 2٠1٥الطبعة األولي من معايير جميع البرامج؛ طبعة يوليو  2٠1٥يوليو  ٥( بتاريخ 14٣( في جلسته رقم )ARSقامت الهيئة بمراجعة وتحكيم واعتماد ) .2
للتخصص.    NARSى المعايير األكاديمية المرجعية القوميةفي مستو 2٠1٥(، الطبعة األولى لعام ARSالمعايير األكاديمية لبرامج األكاديمية ) .٣
خصص هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا  وذلك بوجود تكنولوجيا االتصاالت فى ت  NARSتتميز برامج األكاديمية بمواصفات أعلى مستوى المعايير من األكاديمية المرجعية القومية .4

 معلومات فى هندسة الحاسبات وتكنولوجيا اإلنتاج فى هندسة التصنيع وأخيراً تكنولوجيا فى هندسة العمارة . ال
لبرامج  فقد بدأت األكاديمية بمراجعة توصيف ا ،2٠18ن جودة التعليم واالعتماد، طبعة بصدور المعايير األكاديمية القومية المرجعية لقطاع كليات الهندسة عن الهيئة القومية لضما  .٥

. 19كتروني الذي فرضته جائحة كورونا والمقررات ألخذ ما تضمنته المعايير في االعتبار. مع إبداء االهتمام الالزم إلدخال الجدارات والتعلم الذاتي عالوة على التعليم اإلل 

والتكنولوجيا بالمعادية الحديثة للهندسة يمية لبرامج األكاديميوثيقة المعايير األكاد –(FLASH MEMORY، )38الملحق رقم 

للبرامج تحقق المعايير    ILOsمذكورة بالتوصيف؟ هل    ILOsهل مخرجات البرامج المستهدفة من تعلم الطالب من معارف ومهارات  -72
ر اكتساب الطالب للمهارات؟ المقررات للتحقق من ذلك؟ هل المصفوفة تظه / ILOsاألكاديمية لها؟ هل تم وضع مصفوفة 

والمحتوي العلمي والمفاهيم والمعلومات والمهارات بأنواعها. قامت األكاديمية بصياغة توصيف لجميع برامجها ومقرراتها والتحديد الدقيق لمحتويات المقررات وطرق التعليم والتعلم والتقييم  
التي التعلم/المقررات  البرامج مصفوفات مخرجات  توصيف  الخبراء    ويتضمن  من  خارجيين  مراجعين  على  المقررات  جميع  توصيف  تم عرض  كما  لها.  األكاديمية  المعايير  تحقيق  أكدت 

2٠18سة طبعة  توصيف مقررات وبرامج األكاديمية بإدخال الجدارات طبقا لوثيقة المعايير األكاديمية القومية المرجعية لقطاع كليات الهندكل ما سبق. ويجري حاليا تطوير    وأكدت تقاريرهم
 . وإدخال أسلوب التعليم الهجين والتعلم عن بعد

ين لبرامج األكاديمية توصيف البرامج وتوصيف المقررات وتقارير المراجعين الخارجي – FLASH MEMORY:  38ملحق رقم 
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نامج للمعايير األكاديمية؟ هل تم تحديد أساليب تقويم الطالب؟ بالبرنامج؟ بالمقررات؟ هل تم وضع آلية للتأكد من تحقيق البر  -73

 أساليب التعليم والتعلم والتقويم لكل من مخرجات التعلم والجدارات محددة تفصيال بتوصيف البرامج والمقررات.
رامج مصفوفات مخرجات تعلم تؤكد تحقيق البرامج  كما يتم إعداد تقارير سنوية للمقررات والبرامج. ويتضمن توصيف المقررات والب  ،تقييم االمتحانات لتقييم قياسها لمخرجات التعلموكما يتم  

 للمعايير األكاديمية المتبناة.
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توصيف جميع البرامج والمقررات التي تقدمها األكاديمية – (FLASH MEMORY، )38الملحق رقم 

رراتبرامج والمقتقارير ال – (FLASH MEMORY، )38الملحق رقم 
: عينة من نماذج إدارة العملية االمتحانية44ملحق رقم 
اإللكترونية للمقررات : عينة من الملفات 31ملحق رقم 
: عينة من مواصفات المقررات الدراسية41ملحق رقم 

ب.مدى جدية التدريب العملي الميداني، وتوفير أماكن للتدريب ومتابعة المتدربين وتقييمه بشكل مناس   -74

التدريب العملي مدرج بالالئحة ويتم علي أربعة مراحل كالتالي: 

( واجتياز هذا التدريب بنجاح هو أحد أساسيات استيفاء متطلبات التخرج.Pass or Failداخلي والتحتسب له درجات ويقيم بناجح أو راسب )وهو تدريب  تدريب المستوي صفر:  •

هو أحد أساسيات استيفاء ( واجتياز هذا التدريب بنجاح  Pass or Failعات معتمدة ويقيم بناجح أو راسب )تحتسب له درجات أو ساوهو تدريب داخلي وال  تدريب المستوي األول: •
 متطلبات التخرج 

(.GPAساعات معتمدة ويقيم بالدرجات طبقا لالئحة ويدخل في حساب التقدير ) ٣وهو تدريب خارجي ميداني له  تدريب المستوي الثاني:  •

(.GPAحساب التقدير )ساعات معتمدة ويقيم بالدرجات طبقا لالئحة ويدخل في  ٣وهو تدريب خارجي ميداني له  الثالث: لمستوي تدريب ا •

توثي  ويتم  التدريب  وجهات  التعليمية  واألقسام  باألكاديمية  التدريب  مكتب  بين  بالتنسيق  والثالث  الثاني  المستويين  لتدريب  التخطيط  برويتم  بتوقيع  التنسيق  متطلبات  ق  يغطي  ملزم  وتوكول 
( درجة لجهة التدريب بناء علي متابعة 6٠خصص منها )  1٠٠ء من الهيئة المعاونة ويقيم التدريب بدرجة من  البرنامج. ويتم متابعة التدريب الخارجي بواسطة أعضاء هيئة تدريس وأعضا

تقريرا   ( درجة للقسم العلمي يمنحها من خالل لجان ثالثية من أعضاء هيئة التدريس يقدم لها الطالب4٠يخصص )الحضور واالستيعاب واإليجابية والمتطلبات التي تعلنفي بداية التدريب. و
رقم   الملحق  ويتضمن  فيه.  وتناقشه  التدريب  عن  عرضا  أمامها  ويقدم  التدريب  محتوى  )  2٣عن  تدريب  تم  وقد  التدريب.  وتنفيذ  تخطيط  إلجراءات  العام  ٣219عرضا  خالل  طالبا   )

 . 2٠2٠  - 2٠19راسي الد

   2020-2019اجمالي المتدربين العام الدراسي  -1

مستوى ثاني وثالث  –الخارجي  مستوى أول -الداخلي  مستوى صفر  -الداخلي  العام الدراسي -التدريب 

2٠19 - 2٠2٠79981٥16٠٥

طالبا  3219أجمالي 
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أعداد المتدربين مستوى صفر خالل فترات التدريب -2

اعداد المتدربينمج لبرناإسم ا م

٣9٥هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت 1

2٥9هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 2

81هندسة التصنيع وتكنولوجيااإلنتاج٣

64الهتدسة المدنية 4

799اإلجمالى 

أعداد المتدربين مستوى اول خالل فترات التدريب  -3

اإلجمالى نامج إسم البرم

224هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت 1

٣٠8العمارة وتكنولوجيا البناء هندسة 2

111هندسة التصنيع وتكنولوجيااإلنتاج ٣

172هندسةالحاسباتوتكنولوجياالمعلومات. 4

815اإلجمالى 
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:  ول خالل الترم الصيفىنماذج من المحتوى التدريبيى المخصص لتدريب المستوى األ   

قسم الهندسة المعمارية  - 1التدريب الداخلي 

التدريب الصيفى للمستوى االول

 أوال : محتوى الدورة التدريبية :

وتزويــده وتهــدف إلــى إعــداد طالــب الفرقــة االولــى  تتناول الدورة التدريبية تعريف طالب المستوى األول بالمفاهيم األساسية لكل من الرسم المعمارى واستخدام تطبيقات الحاســب فــى العمــارة،

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

مبــادىء رســم  لمساقط المعمارية كما تركز الــدورة علــىيدرس فيه الطالب أساسيات الرسم واالسقاط المعمارى والتعريف باالدوات والمتطلبات الالزمة وكذلك أنواع الرسومات وااألسبوع األول :

عملية باالضافة الى مشروع نهائى  ينجزه الطالــب الخطوط وأنواعها، الكتابة المعمارية، توقيع األبعاد ، اظهار الرسوماتويتحقق ذلك عن طريق مجموعة من المحاضرات النظرية والتمارين ال

 ية.فى نهاية االسبوع االول  للدورة التدريب

وكيفيــة   Photoshopالى التعرف على البرامج والتطبيقات التى تساعده على الرسم واالظهار المعمارى عن طريق الحاسب. وتركز الدورة علــى برنــامج ال  يتعرض فيه الطالباألسبوع الثانى :

لعمل فى تمارين من اجل تحقيق الهدف من الدورة.على أجهزة الكمبيوتر بمعمل الحاسب و اتوظيفة فى مرحلة إظهار وتلوين وفرش الرسومات المعمارية. ويتم ذلك من خالل الشرح العملى 

من عدد ساعات الدورة وكذلك انهاءه لما يطلب منه من مشــروع فــى األســبوع األول أو تمــارين   %8٠يتم تقييم الطالب لكى يجتاز الدورة التدريبية على اساس حضورة ماال يقل عن  -ثانيا ًالتقييم :
فى األسبوع الثانى.
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نماذج من اعمال الطلبة في التدريب الداخلي االول

قسم الهندسة المعمارية  - 2التدريب الداخلي  ▪

أوالً: الهدف من التدريب: ▪

 -يهدف بصورة عامة التدريب الصيفى للمستوى الثانى لطالب قسم العمارة على تحقيق هدف رئيسي وهو:
واستخدام تصميمية للطالب على عمل واستخدام النموذج المجسم )الماكيت( بغرض بناء وتطوير القدرات العقلية والمهارات التصميمية للطالب على عمل  عقلية والمهارات ال" تطوير القدرات ال

وذج التصميمى التفصيلى للمجسم ، وصوال لمرحلة اظهارها مرورا بمرحلة النم  الفسلسفية الكتلية  تجسيد ( االفكار المعمارية من مرحلة الفكرة  -تطوير    -النوذج المجسم )الماكيت( بغرض )بناء  
النهائى بالصورة المعمارية المناسبة، وذلك لكل مشروع على حدى" 

▪
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▪

ثانياً : محتوى الدورة التدريبية:  ▪

-أدوات بصورة منهجية موزعة علي مدة البرنامج التدريب كآلتي: مج على عدة آليات ورية ( اعتمد البرنالتحقيق الهدف المرجو من الدورة التدريبية )دراسة النماذج والماكيتات المعما
اليوم االول()

المحاضرة العامة والتعريف بالبرنامج التدريبي وتشمل: -1

 ماهىة النماذج المعمارية المجسمة )الماكيتات(؟  -

 بالنموذج الدراسى المجسم أهمية التفكير والتصميم بااالستعانة  -

انشائية ( وذلك طبقاً للغرض المطلوب من المشروع. -4تفصيليـة   -٣نهائية لالظهاروالتقديم -2دراسية للتفكير والتطوير  -1اكيتات )أنواع الم -

 المواد الخام المستخدمة فى صناعة الماكيت ) طبقاً لالستخدام (. -

 لماكيتات.  يدوية( لعمل ا –االدوات المساعدة ) آلية  -

 ت السابقة. انتاج الطالب في الدوراعرض لنماذج ماكيتات من  -

 الدراسي ) ترك الطالب لحرية اختيار نوع المشروع(. –طرح مشروع البرنامج التدريبى  التفصيلي: )مشروع الطالب باخر فصل دراسي(   -

)اليوم الثانى( 

-مبادىء مراحل تصنيع الماكيت النهائى )بهدف االظهار( من خالل: -2

ً التدريب على عمليات )اختيار ا -  للتصميم (  لمواد المناسبة للماكيت تبعا

 التقطيع اليدوى -

 التقطيع اآللى بمساعدة ماكينة التقطيع بالليزر ) معمل الماكيتات بالقسم(. -

اً لعمل التفاصيل الداخلية تطبيقا على مشروعات التصميم للطالب بالفصل الدراسى السابق.مبادئ االفراد الهندسى لعناصر الماكيت تمهيد -

ث (الثال )اليوم

مراحل التقطيع اآللى بالليزر باالستعانة بماكينة الماكيتات:  -3

فلين ( باسماك مختلفة .  –على خامات مختلفة )اكريلك   -
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لفصل الدراسى السابق.  تطبيقاً على مشروعات متطورة او مشروعات الطالب با -

) اليوم الرابع (

-الفكر التصميمى(: طرق و مراحل عمل الماكيت الدراسى ) بهدف تطوير وبناء -4

بالستيك شفاف ....( .  –كرتون  –ناصبيان –فوم  –صلصال   –باالستعانة بعدد من المواد الخام المختلفة )طين  -

 قطاع(.  –موقع عام  –)واجهات تحويل المجسمات الدراسية لمساقط معمارية ابتدائية  -

)اليوم الخامس ( 

-بق ( من خالل:الماكيت النهائى لمشروع الفصل الدراسى السا –ى تجميع عمل الطالب فى المشروعين )الماكيت الدراس -5

 المناقشة الشفهية للمشروعات ) لكل طالب علي حدي(.    -

محاضرة انتهاء وتقييم البرنامج. -

ثالثا: ادوات تقييم البرنامج  ▪

ويتم تقييم الطالب يومياً من خالل تقسيمهم في مجموعات يتم توزيعها     -المشروع المقدميتم تقييم كل طالب على حدى فى البرنامج نظراً لتفاوت القدرات االستعابية بينهم و لخصوصية   -

 -ن المساعدين و المدربين المتخصصين  بناء على المحاور الثالث االتيه :د المناسب على معاونى هيئة التدريس من المعيدين و المدرسيبالعد

 نهائى (  –الطالب نفسه )دراسى  : من خالل درجتى الماكيت المقدم من التقييم الفنى -

 ى ال يتعدي الغياب يوم واحد فقط(.من أيام البرنامج )بحد اقص   %8٠: بحد اقصى ال يجتاز الطالب البرنامج بنجاح فى حالة حضوره القل من   التقييم االنتظامى -

اليوم االخير من خالل  ويظهر ذلك فى    -موذج الماكيت الخاص بمشروعة المجسم ) الماكيت(الشرح( لفكرة الطالب على ن  –: وهو يهدف لتقييم مهارات )العرض  التقييم النهائى الشخصي   -

 المناقشة الشفهية + عرض لوحات تطور الماكيت و مساقطه المختلفة.
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نماذج من أعمال الطلبة في األسبوع األول 
أعمال الطالب : أحمد يحيى فكري 

2ب الداخلي  ولي من التدريفي الفترة اال اعمال طالب
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(الفترة الثانيةتدريب المواقع ) -2

قا لعدد الطالب كل فترة تدريب ويعتمد التدريب على الشرح الميداني للطلبة لألعمال األعتيادية في الموقع وتكون بمصاحبة عضو هيئة تدريس وعدد من الهيئة المعاونة طب 

-تى :طيب ومجموعة  االعمال كاألج من المبانى السكنية مختلفة مراحل التشمجموعة األعمال التى تمت  على ثالث نماذ
ماهى الجهات المختصة التى يتعامل –ما هى العالقة بين المالك والمهندس والمقاول  وجهه االشراف  –كيفية عمل العقود  –محاضرة عن كيفية عمل الرسومات المعمارية واالنشائية  -1

و مراحل استالم قطعة االرض .  اعمال الرخصة –الرسومات المعمارية واالنشائية وااللكتروميكانيكا  معها المهندس اثناء تقديم 

  -اعمال الخرسامة العادية والخرسانة المسلحة من قواعد واسقف وعمدان   –اعمال الحفر   –جدول اعمال اعداد الموقع من ) اعمال المساحة  –محاضرة عن االنظمة االنشائية المختلفة  -2

ة والصب والحداده  بطرق مختلفة  (اعمال النجار –اعمال الردم وقصة الردم بطرق مختلفة  -اعمال العزل 

زيارات ميدانية لثالث نماذج سكنية مختلفة  لمتابعة  مجموعة االعمال السابقة و المذكورة فى المحاضرات  -٣

-شرح مفصل فى الموقع العام لمجموعة االعمال االتية : -4

 نات العادية والمسلحة و اعمال الردم  ر و الخرسااعمال الحف -

 اصل وقصة الردم  اعمال العزل والفو -

 كيفية االستالم  (  –تركيبات  –ابواب   –اعمال النجارة ) حلوق  -

 اعمال المبانى الخارجية والداخلية والفواصل وكيفية االستالم  -

اعمال الكهرباء والصحى الخاص بالمبنى والتوصيالت الخارجية  -

 ل الكرانيش والمصيص واالسقف المعلقة  مااع -

 الخارجية اعمال المحارة الداخلية و  -

 اعمال الدهانات الداخلية للفراغات السكنية  -
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الكهربية قسم الهندسة  - 1التدريب الداخلي  -

Communications & Electronics Department 
Summer Training Course 

For Level One  
Course Name : Understanding Electronic Components. 
Aims of The course :  

• Knowing & Understanding Electronic Components.

• Knowing how to make circuit design.

• Knowing how to implement circuit design.

 Course contents per days 

Days Contents Hours 

1 
• Introduction.

• Understanding types of Electronic components & how to measure it. 5 

2 
• Ohm's Law.

• Make series & parallel circuits on test board & soldering it on printed board. 5 

3 
• Kirchhoff's circuit laws.

• Voltage & Current divider. 5 

4 • Digital Logic Gates. 5 

5 
• Makes three final project.

• Exam. 5 
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الكهربية قسم الهندسة  - 1التدريب الداخلي  -

تدريب معمل الدوائر الكهربية املطبوعة عبارة عن ثالث اايم
 اليوم االول: التعريف بالبرنامج والقيام برسم الدائرة الكهربية وتحويلها الى تصميم لنموزج مطبوع 

 اليوم الثانى: يتم اختبار الطلبة فى تنفيذ 4 دوائر مختلفة للقيام بخطوات اليوم السابق 
 اليوم الثالث: يتم تحويل التصميم الى دائرة مطبوعة ويتم حفر مكان ارجل المكونات الكهربية وتركبها فى اماكنها ومن ثم لحامها واختبار عملها. 
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تكنولوجيا اإلنتاجهندسة التصنيع و - 1التدريب الداخلي  -

 تخطيط التدريب   -

طالب( وسيتم عقدها فى أحد معامل الحاسب اآللى الخاصة باألكاديمية 6٠دورات. سعة الدورة الواحدة عدد )فى ثالث  -طبقا للوقت المتاح  -يتم تخطيط التدريب

P
la

ce
 Second Week First Week 

Topics Per. Day Topics Per. Day

C
o

m
p

u
te

r 
L

ab
. 

Basic Dimensioning: 
Introduction, Fundamental dimensioning terms, Selecting 
dimension commands, Editing dimensions, Dimension style. 

1 

S
u

n
d

ay
 Turn your comp, Commands in ACAD(Keyboard, Menu and 

tool bars), Starting a new drawing, opening an existing file, 
Saving your work, Application on some important commands, 
point and line commands, Different coordinate systems. 

1 

S
u

n
d

a
y

 

2 2 

3 3 

Hatching and hatching edit 1 

M
o

n
d

ay

Drawing commands (Circles, Arcs, Rectangle, Ellipse, Regular 
polygon,  

1 

M
o

n
d

ay2 2 
3 3 

Block and Wblock commands 
Creating a block, converting objective into a block, Inserting block, 
Editing block, Renaming and deleting unused blocks. 

1 

T
u

es
d

ay

Drawing Aids: Setting units, Limits   Command, Setup layers 
Drafting setting, Object Snap  

1 

T
u

es
d

a
y

2 2 
3 3 

Inquiry commands and plotting. 1 

W
ed

n
es

 

d
ay

Editing Commands: 
Erase, Copy, Move, Rotate, Mirror, Fillet, Chamfer, etc…. 

1 

W
ed

n
es

d

a
y

2 2 
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3 3 

Evaluation Test. 1 

T
h

u
rs

d
ay

Controlling drawing display and creating text. Zoom command, 
Text and dtext commands, Drawing special characters, Editing 
text. 

1 

T
h

u
r
sd

a
y2 2 

3 3 

هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج - 2التدريب الداخلي  -

إلتزاما على ان يتم داخل األكاديمية ويعتبر إجتيازه اساسيا لتسجيل الطالب للمستوى الثانى.    -ئحة المعتمدة من وزارة التعليم العالىوطبقا لال  -يعتبر التدريب الصيفى لطلبة المستوى األولى
المختلفة فى القسم وكذا بعد تخرجه، لذا فإن    بته بالمهارات العديدة فى إستخدام حزم البرامج الخاصة بالهندسة الميكانيكية والتى تخدم الطالب فى مراحل دراستهولحرص القسم على تأهيل طل

 .   solid Worksالقسم يرى ضرورة إستغالل هذا التدريب لتعلم وإتقان برنامج الـ 
 هذا التدريب الصيفى يعتبر مؤهال لتسجيل مادة تطبيقات الحاسب فى الهندسة الميكانيكية 

 (MNF 312 ) Computer Application 1 

تخطيط التدريب -1

 طالبا.    2٠٠حوالى 2٠16/ 2٠1٥عدد طلبة الفرقة الثانية للعام الدراسى  يتراوح -أ

طالب فى الدورة الواحدة،  كاآلتى: 48طالب( وبإجمالى عدد  14) CNCطالب( ومعمل الـ ٣4فى أربع دورات فى معمل الحاسب اآللى للقسم ) -طبقا للوقت المتاح -يتم تخطيط التدريب -ب

 ساعة.   6٠ساعات يوميا( وبإجمالى  6عمل على مدى اسبوعين ) من األحد الى الخميس( بواقع عدد)  ( ايام1٠الدورة تنحصر فى عدد ) -ت

 البرنامج التفصيلى للدورة و محددا بعدد الساعات لكل موضوع مرفق بالخطة. .  -ث

 تنتهى الدورة يإمتحان لتقييم مدى إستفادة الطالب وتحصيله للمعلومات فى هذه الدورة.  -ج



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 127

Summer Training for Second year (SolidWorks) 
Manufacturing Eng. & Prod. Technology Dept.

P
la

ce
 Second Week First Week 

Topics Per. Day Topics Per. Day

C
o

m
p

u
te

r 
L

ab
 (

34
).

 &
C

N
C

 la
b

. (
14

),
 T

o
ta

l 4
8 

st
u

d
en

ts
 

Assemblies. 
- Assembly Constraints.
- Using matting.

1 

S
u

n
d

ay
  What is SolidWorks? 

- Using Interface.
- Introduction

1 

S
u

n
d

a
y

 

2 2 

3 3 

Assemblies and tool box 
- Assembly features
- Introduction to animation

1 

M
o

n
d

ay

Features & Commands- (Using sketches to make 
a model) 
 Extrude and extrude cut. 

1 

M
o

n
d

ay

2 2 
3 3 

Drafting. 
- Change from model to drawing.
- Making a detailed drawing.
- Changing from a drawing to isometric

1 

T
u

es
d

ay

Features & Commands- (Revolve and revolve 
cut).  

1 

T
u

es
d

a

y2 2 
3 3 

Continue drafting. 
Simulation Express- Photo View360 (Introduction) 

1 

W
ed

n
es

 

d
ay

Features & Commands- (Sweep & Lofting). 
Introduction to curves.  

1 

W
ed

n
es

d
a

y2 2 

3 3 

Quiz and evaluation. 1 
T

h
u

rs
d

ay
Holes and hole wizard. 1 

T
h

u
r
sd

a
y

2 2 

3 3 
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لجميع التخصصات   2019/2020لخارجى لطلبة األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا عن العام الدراسي  تقرير إحصائى عن التدريب الميدانى ا
ميكانيكا تصنيع(   -العمارة  -الحاسبات -)اإلتصاالت 

قسم االتصاالت

التانى والثالث )تدريب خارجى ( خالل فترات التدريبأعداد طلبة المستوى 

العام الدراسى صص التخعدد الطلبةاسم الشركة م

1Cisco academy144

 2020-2019اتصاالت
2edu me78

3IMT School102

4MEGA132

2٠2٠توزيع طلبة قسم االتصاالت على الشركات عام  

0

50

100

150

Cisco academyedu meIMT SchoolMEGA

عدد الطلبة

عدد الطلبة
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قسم العمارة 

أعداد طلبة المستوى التانى والثالث ) تدريب خارجى ( خالل فترات التدريب 

العام الدراسى التخصص لطلبةعدد ااسم الشركة م

1 C- RAM16 

  2020-2019عمارة 

2 professionals 82 

3 SAMA 192 

4 Te serv 64 

 404المتحدة  5

2٠2٠الشركات عام توزيع طلبة قسم العمارة على  

0

100

200

300

400

500

C- RAMprofessionalsSAMATe servالمتحدة

عدد الطلبة

عدد الطلبة
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هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج قسم 

ارجى ( خالل فترات التدريب أعداد طلبة المستوى التانى والثالث ) تدريب خ

العام الدراسى التخصص عدد الطلبةاسم الشركة م

1 AZ 81 

  2020-2019ميكانيكا تصنيع 
2 KIA 82 

3 kit2 17 

 33ياسر فهمى  4

2٠2٠توزيع طلبة قسم التصنيع على الشركات عام 
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قسم هندسة الحاسبات

الدراسى  العامالتخصص عدد الطلبةاسم الشركة م

1 Cisco academy 84 

 Next Academy 40 2  2020-2019حاسبات 

3 Yat 54 

2٠2٠توزيع طلبة قسم الحاسبات على الشركات عام 
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2٠2٠ - 2٠19و العام الدراسي   2٠19- 2٠18بالتدريب للعام الدراسي  ألعداد الطلبة الذين قاموامقارنة احصائية 

اجمالى ميكانيكا تصنيع الحاسبات العمارة الت االتصا السنة الدراسية 

2٠18-2٠19  ٥2٥ 77٠ 174 221 169٠ 

2٠19-2٠2٠  4٥6 7٥8 178 21٣ 16٠٥ 

للقيام بتدريب طالب األكاديمية حيث قامت األكاديمية بعمل بروتوكالت تعاون مع  بناء على ما سبق من خطوات   التدريب  أبنائها تقوم بها األكاديمية لالتفاق مع جهات  لتدريب  التدريب  جهات 

 . طالب وطالبة  فى جميع التخصصات التعليمية لدى األكاديمية  16٠٥أعداد  الطلبة فى جميع التخصصات بإجمالي
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باألكاديمية وممثلي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس  ريبتم عقد عدة لقاءات مع الشركات ومراكز التدريب في حضور وكيل األكاديمية لشئون البيئة والمجتمع ورؤساء األقسام التعليمية ومكتب التد

 ونة وذلكوالهيئة المعا

خلق روح المنافسة بين الشركات المقدمة للعروض للحصول على أفضلها  -1

مناقشة المحتوى التدريبي والخروج بأفضل محتوى يستفيد منه الطالب -2

عرض مشاكل التدريب السابقة من ممثلي الطلبة ومناقشتها مع األقسام   -٣

ومسئولي التدريب باألكاديمية نماذج اجتماع الشركات مع السادة رؤساء األقسام 

وقد تم عقد بروتوكوالت مع جهات تدريب واعتماد دورات التدريب اآلتية:

 بروتوكول تعاون بين األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا ونقابة المهندسين المصرية.  •

(؛ الخبراء الدوليون إلثراء البحوث وتبادل المعارف.IEREKاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا وشركة إيريك )بروتوكول تعاون بين األك •



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 134

بروتوكول تعاون بين األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء. •

  :صور بروتوكوالت التعاون(46)ملحق رقم 

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

للمكتبات وفر بالمكتبة. وتواصل األكاديمية دعمها المراجع العلمية األساسية لجميع المقررات مذكورة بالالئحة المعتمدة ومدرجة بمواصفات المقررات. والمرجع األساسي للمقرر مت
 ( مرجع. 1998ليصل عدد عناوين الكتب باألكاديمية )

عدد المراجع قبل عام  القسم
2٠٠٠

2٠٠٠عدد المراجع من  
2٠1٠الي 

عدد المراجع من  
2٠2٠الي  2٠1٠

عدد المراجع االجمالي 

12٣14814٥416علوم أساسية 

2482٥119٥694تصاالت + حاسبات( الهندسة الكهربائية )ا

2٠٣16٣187٥٥٣عمارة وتكنولوجيا البناء هندسة ال

1441٠٣88٣٣٥هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج

71866٥61٥1998االجمالي

قررات التي يتم استخدامه بها.: كشف بالمراجع العلمية المتوفرة بالمكتبة وعدد النسخ من كل مرجع موضحا أمام كل منها الم24ملحق رقم 

هل يوجد نسخ من هذه المراجع العلمية بمكتبة المعهد؟ وما مدى حداثتها؟   -76

مراجع األساسية م إجماال دعم مكتبة األكاديمية بالالمراجع األساسية المنصوص عليها بالالئحة وتوصيف المقررات متواجدة إجماال بالمكتبة وفي حالة أي تطوير يتم شراء المرجع الجديد. ويت
م. وبلغت عدد النسخ حتى  والتي تتحدد في الالئحة وتوصيف المقررات، وفي حال االحتياج إلضافة مرجع أحدث على إثر تحديث مواصفات مقررات يتم شرائها في نفس العاللمقررات 

 نسخة.  62٥٥تاريخه 
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النسخ االجمالي عدد 2٠2٠الي  2٠1٠عدد النسخ من 2٠1٠الي  2٠٠٠عدد النسخ من 2٠٠٠عدد النسخ عام القسم

19٠٠٣8٥18٣2468علوم أساسية 

11٣186٠2٥72248الهندسة الكهربائية )اتصاالت + حاسبات( 

2842241987٠6عمارة وتكنولوجيا البناء هندسة ال

٥711٣21٣٠8٣٣هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج

٣88616٠176862٥٥االجمالي

بالمراجع العلمية المتوفرة بالمكتبة وعدد النسخ من كل مرجع موضحا أمام كل منها المقررات التي يتم استخدامه بها: كشف 24قم ملحق ر

نوعية التجارب وتوافقها مع متطلبات المقررات المختلفة، وهل يوجد تجارب عملية تناسب مضمون أي مقرر يحتاج إلى تجارب  -77
 عملية. 

الخاصة بالمقررات   Competenciesو   ILO’Sلكي تساعده في استيعاب المادة النظرية وتحقيق  لمحتوي المادة العلمية للمقررات النظرية المحدد باللوائح التعليمية،طبقا يتم تحديد التجارب 
رات ذات الشق العملي لها تجارب عمليه بالمعامل او الورش. المقرومتطلبات البرنامج ومواصفات الخريج واحتياج سوق العمل. ويتم تحديث التجارب في حاله وجود تطور علمي، وجميع 

أوال: قسم العلوم األساسيه  

 (: 2( و)1معامل فيزياء ) .1

لي االتي: . وتشتمل هذه التجارب ع  PHYN001, PHYN002, PHY101, PHY102, PHYn001,  PHYn002 ،الطالب في هذه المرحلة يقوم بإجراء تجارب لتعيين بعض الثوابت الفيزيائية

مالحظات قائمة بالتجارب التي تتم في المعمل واسم المقرر الذي تخدمه التجربةاسم المعمل 

( 1معمل فيزياء ) 
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1. Simple pendulum

تخصص عام 
صفر()مستوى 

2. Hook's law

٣. Specific heat of solid

4. Mechanical equivalent of heat

٥. Thermal expansion of solids
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6. Young’s modulus

7. Viscosity

8. Meld's experiment

9. Resonance tube (2)

1٠.Lee's disc  (2)

11. law of thermodynamics stand 1 th0 (2 )

( 2معمل فيزياء ) 

P
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02

– 
P

H
Y

n 
00

212. Inverse square law

تخصص عام 
)مستوى صفر(

1٣. Carey foster bridge

14. Ohm's law (2)

1٥. Absorption coefficient (2)

16. Inverse square law (2)

17. Wheatstone bridge (2)

18. Newton rings (2)

19. Leakage (2)

2٠. Power of convex lens  (2)

21. Refractive index (2 )

22. Polarization (2 )

2٣.Krichhoff''s rules  (2 )
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الغرض منهالعدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعملاسم المعمل 

ء 
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يز

 ف
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مع
1
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s 
L

ab
. (

1)

1- Refractive index2Finding the refractive index of Glass

2-Young's modulus2Determine the Young modulus of a 
material 

3-Power of convex lens2Finding the Power of convex lens

4-Simple pendulum2Determination of acceleration due to 
gravity 

5-Mechanical equivalent2Determination of mechanical 
equivalence of heat 

6-Hook's law٣To determine the spring constant

7-Carey foster bridge2To measure small differences 
between two large resistances

8-Resonance tube2Determination of velocity of sound in 
air 

9- Ohm's law2Verification of Ohm's law

10-Specific heat of solid2Finding the specific heat of material

11-Newton rings2To determine the wavelength of the 
sodium lamp 

12-Mechanical equivalent2Determination of mechanical 
equivalence of heat 

13-Polarization2To study Polarization of light and 
verification of Malus's law 

14- Absorption coefficient2To determine the absorption 
coefficient of glass 

15-Thermal expansion2To determine the thermal expansion 
of solid 

16-Meld's experiment2To determine the frequency of 
electrically maintained tuning fork

17-Wheatstone bridge2Finding the value of unknown 
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resistance

18- Leakage2Determination of Capacitance of 
Capacitor 

19-Temperature coefficient of resistance of
copper coil

2Determination of Temperature 
coefficient of resistance of copper coil
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مع
2
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. (

2)

1- Refractive index2Finding the refractive index of Glass

2-Young's modulus2Determine the Young modulus of a 
material 

3-Power of convex lens2Finding the Power of convex lens

4-Simple pendulum2Determination of acceleration due to 
gravity 

5-Mechanical equivalent2Determination of mechanical 
equivalence of heat 

6-Hook's law٣To determine the spring constant

7-Carey foster bridge2To measure small differences 
between two large resistances

8-Resonance tube2Determination of velocity of sound in 
air 

9- Ohm's law2Verification of Ohm's law

10-Specific heat of solid2Finding the specific heat of material

11-Newton rings2To determine the wavelength of the 
sodium lamp 

12-Mechanical equivalent2Determination of mechanical 
equivalence of heat 

13--Polarization2To study Polarization of light and 
verification of Malus's law 

14- Absorption coefficient2To determine the absorption 
coefficient of glass 

15-Thermal expansion2To determine the thermal expansion 
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of solid

16-Meld's experiment2To determine the frequency of 
electrically maintained tuning fork

17-Wheatstone bridge2Finding the value of unknown 
resistance 

18- Leakage2Determination of Capacitance of 
Capacitor 

19-Temperature coefficient of resistance of
copper coil

2Determination of Temperature 
coefficient of resistance of copper coil

 (: 4( و)3معامل فيزياء ) .2

بالمقررات النظري ويتم التطبيق عمليا على ذلك في المعمل من خالل مجموعه من التجارب التي تهدف   ELC 214, ELCN114, ELCn114يتعرض الطالب في الفرقة الثانية الي الفيزياء الحديثة  
المفاه اما بالمقررات  الي ترسيخ  التجار  ELCn115  ELC 215, ELCN115 ,يم األساسية.  التطبيقات. وكل تلك  بكثير من هذه  اشباه الموصالت وتطبيقاتها ويصبح ملماً  الطالب عملياً  ب يدرس 

 مختارة بما يخدم المادة النظرية للمقررات.

مالحظات خدمه التجربةقائمة بالتجارب التي تتم في المعمل واسم المقرر الذي ت اسم المعمل 

( 3فيزياء )   -معمل النظرية الحديثه للجوامد 
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1. Interference of light (1)

التخصص كهرباء 
المستوى االول 

2. Stefan's law of radiation(1)

٣. Helmholtz coil (1)

4. Plank's quantum (2 )

٥. RLC circuit  (1 )

6. Hystersis loop (1 )
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( 4فيزياء )   -معمل اشباه الموصالت 
E
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E
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n1
15

 

1. Hall effect(2)

التخصص كهرباء 
المستوى االول 

2. Band gap (2)

٣. Transistor characteristics (2)

4. Fiber optics (2)

٥. Specific charge of electron(2)
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6. Polarization of light (2)

7. Solar cell characteristics (2)

8. Diode characteristics(2 )
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الغرض منهالعدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعملاسم المعمل 
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1- Hall effect2To study the Hall effect phenomena

2- Band gap2To determine the band gap of a semiconductor

3- Transistor2To study input and output characteristics of a npn Bipolar Junction Transistor (BJT)

4- Fiber optics2To measure the velocity of light

5- Specific charge of electron2To determine the specific charge of electron e/m

6- Characteristic curves of Diodes2To study IV characteristic curves of rectifier and zener Diodes

7- Characteristic curves of solar cell2To determine the power of solar cell

8- Polarization of light
2Observe the change in light intensity of light passing through crossed polarizing filters and verification of Malu’s 

Law 
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1- Hysteresis Loop1To trace hysteresis loop for different magnetic materials

2- Plank's Experiment2Determination of Plank's constant

3- Stefan's Law of Radiation1To verify Stefan's law of radiation

4-Interference of Light1Determination of wavelength of laser source

5-RLC Experiment2To determine the loss factor, quality factor, resonance frequency and band width

6- Helmholtz Coil1To study the spatial distribution of magnetic field around Helmholtz Coils
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معمل الكيمياء:
وهي:  CHE100, CHEN001, CHEn001افق مع متطلبات ومخرجات التعلم الخاص بمقررات الكيمياء فى هذا المعمل يقوم الطالب بدراسه مجموعه من التجارب العملية وهذه التجارب تتو

مالحظات قائمة بالتجارب التي تتم في المعمل واسم المقرر الذي تخدمه التجربة اسم المعمل 

معمل الكيمياء 
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01base titration 's  Acid-

كيمياء عامه 
صفر  المستوى

Water treatment and desalination 

Corrosion rate study for different metals   

Corrosion protection techniques

Fuels and lubricants 

Engine coolants and its corrosivity

Acidic, Alkaline and Dry batteries

Polymeric industries (Adhesives and insulators).

Preparation of some liquid soaps

Preparation of shaving cream

Preparation of paper glue
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الغرض منه العدد بالمعمل اسم و نوع الجهاز المتوفر  اسم المعمل 

 معمل كيمياء
Chemistry Lab

س درجة الحامضية والقاعدية للمحاليلقيا2جهاز قياس االس الهيدروجينى -1

تحضير مياه مقطرة لتجارب الطلبة 1لتر ٥جهاز تقطير المياه  -2

فصل العينات الدقيقة 1جهاز طرد مركزى -٣

2ميزان عادى بكفتين -4

وزن العينات ٣ميزان الكرتونى حساس  -٥

حمل السحاحة 6حامل سحاحة معدنى كامل  -6

تجفيف العينات 1كهربائى للتجفيف فرن  -7

٣عين ٣مشترك  -8

تقليب المحاليل بعد تحضيرها 2قالب متغير السرعة -9

حمل انابيب االختبار ٣الهيدروجينى جهاز قياس االس  -1٠

حفظ العينات عند درجة حرارة معينة 1حامل أنابيب اختبار -11

4حمام مائى -12

4لبجفنة ص -1٣

2٣ساعة ايقاف -14

1٥2*17سلك اسبستون  -1٥

1اسطوانة بوتاجاز -16

2٠الكور لألنبوبة -17

14أنابيب ماسك  -18

٥موقد بنزين-19
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ثانيا: قسم الهندسة  الكهربيه )االتصاالت والحاسبات(

د الدارسين  قبولة الى حد كبير كما هو موضح بالجداول التالية الخاصة بكفاءة األجهزة بالمعامل. و لمواكبة التطور التكنولوجى و إضافة تجارب تساعتعتبر كفائة األجهزة بمعامل قسم اإلتصاالت م
 توريد أجهزة جديدة لعدد من معامل القسم.  فى اإللمام بكل ما هو جديد، تم عمل خطة لتطوير و تحديث األجهزة بالقسم. تم بالفعل

 عامل الدور الرابع بالمبني الرئيسي م

معمل االتصاالت الناظرية والرقمية 

مالحظات والمقرر الذي يخدمه المعمل  قائمة بعنواين التجارب التي تدرس في المعملاسم المعمل 

 اإلتصاالت الناظرية و الرقمية 
Analog & Digital Comm.Lab.
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Calibration of Colpitts and Hartley Oscillator. 

التخصص أتصاالت 
 المستوى الثالث  

(Fall term ) 
+ 

 المستوى الثانى 
(Spring term) 

Characteristics curve for 2nd order LPF and HPF. 

AM modulation and demodulation.

DSB-SC modulation and demodulation.

FM modulation and demodulation.

Pulse Width Modulation / Demodulation

A/D and D/A Converters

Frequency Synthesizer

Delta Modulation (DM) and CVSD Modulation / Demodulation

FSK Modulation / Demodulation

ASK Modulation / Demodulation

PSK / QPSK Modulation - Demodulation
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الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

االتصاالت الناظرية  معمل 
 والرقمية 

Analog   &Digital Comm. 
(Lab.1) 

1- Communication System module  ( KL 97001)8 الت المختلفة لتدريب الطالب على انظمة االتصا

2-Communication System module8 لتدريب الطالب على انظمة االتصاالت المختلفة

3- 20MHZ Oscilloscope  ( KI 2220)8 ميجاهرتز  2٠لعرض االشارات المختلفة وقياس قيمتها والتردد  فى  مدى

4- Power Supply unit     (A7025)8لتغزيه الدوائر الكهربية وااللكترونية بالتيار المستمر

5- Avometers & Accessories              (KL92001)
8

لقياس التيار  والفولت  لإلشارات  والدوائر المختلفة 

6- 4-Digital & analog Avo-meters8ة الرقمية قياس الفولت واالمبير بالطريقة التماثلية والطريق

7- ADC DAC (KL- 94001)4محول االشارة التماثلية الى رقمية والعكس

8- ASK Modulator / Demodulator (KL- 94005)
تعديل تضمين إزاحة السعة االشارة الحاملة / استرجاع اشارة المعلومات من اإلشارة المعدلة في السعة 4

9- FSK Modulator / Demodulator (KL- 94003)

4
المعلومات من اإلشارة المعدلة في السعة تعديل تضمين إزاحة التردد االشارة الحاملة / استرجاع اشارة  

معمل االتصاالت المتقدمة 

مالحظات والمقرر الذي يخدمه المعمل  قائمة بعنواين التجارب التي تدرس في المعملاسم المعمل 

 معمل اتصاالت المتقدمة 
Advanced Comm. Lab.
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FDM Multiplexing / Demultiplexing
التخصص أتصاالت 

 الثالث المستوى  
(Fall term) 

+ 
 الرابع  المستوى

(Spring term) 

Pulse Amplitude TDM Multiplexing / Demultiplexing

PCM TDM Multiplexer / Demultiplexer

TV Satellite receiving systeem
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GSM module

الغرض منه  العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

معمل االتصاالت المتقدمة 
Comm. (Lab.2( 

1- Communication trainer   ( ED-2990)3 لتدريب الطالب على انظمة االتصاالت المختلفة

2-Optical fiber trainer  (PT93225)3 لتدريب الطالب على انظمة نقل االشارات الضوئية

3- Spread Spectrum communication trainer   (ED-2930)1  لتدريب الطالب على نظمCDMA

4-Satellite receiving system1 ار الصناعية االقملتدريب الطالب على  استقبال االشارات من انظمة

5- Receiving and control unit    ( XG-A10)1 لتدريب الطالب على المستقبالت ألنظمة االتصاالت المختلفة

6- 20MHZ Oscilloscope ميجاهرتز  2٠لعرض االشارات المختلفة وقياس قيمتها والتردد  فى  مدى 6(720229)  

7-KU-band & C-band LNBs1 تقليل الضوضاء في اإلشارة المستقبلة من االقمار الصناعية

8-Splitter1 منظم تشغيل الهوائي

9-Coaxial Cable1 موصل يستخدم في التوصيل عند استقبال قنوات االقمار الصناعية

10-Actuator1  من االقمار الصناعية المختلفة  الدش الستقبال اإلشارة وحدة تستخدم لتحريك وتوجيه طبق

11-GSM Trainer1 محاكاه لنظام االرسال واالستقبال للموبايل الجيل الثاني

12- 20MHZ Oscilloscope8 عرض االشارة في المدى الزمني

معمل هوائيات 

ظات مالحوالمقرر الذي يخدمه المعمل  قائمة بعنواين التجارب التي تدرس في المعملاسم المعمل 
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معمل الهوائيات 
Antennas Lab

.
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Half wave dipole antenna measurment and patterern

الرابع  المستوى
(Spring term)

Circular loop antenna measurment and patterern

yagiuda antenna measurment and patterern

horn antenna measurment and patterern

helical antenna measurment and patterern

microstrip antenna measurment and patterern

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

 معمل هوائيات
Antennas Lab.

1-Antenna System trainer     (PTE009)3

Sketch radiation pattern for different types of antennas

2-Transmitter 167 MHZ  (0294227)3

3-Transmission system    (ED-3200B)2

4-Control unit (ED- 3200A)2

5-Accessories2
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تليفزيون  معمل راديو و

مالحظات والمقرر الذي يخدمه المعمل  قائمة بعنواين التجارب التي تدرس في المعملاسم المعمل 

معمل الراديو و التلفزيون 
Radio & T.V Lab . 
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Simple AM transmitter and receiver

التخصص أتصاالت 
 المستوى الرابع 

(Fall term) 

Superheterodyne radio receiver

FM stereo transmitter and receiver

FM receiver using SDR

الغرض منه  العدد المتوفر بالمعمل اسم و نوع الجهاز  اسم المعمل 

 تليفزيون معمل راديو و
Radio & T.V. Lab. 

1-Video and TV trainer  ( PT94320)2Stages simulator for TV receiver

2- Color television trainer   ( PT 93201)2Stages simulator for colored  TV receiver

3-Radio System trainer  (PT 94329)2Stages simulator for radio receiver

4-Oscilloscope 20MHZ   (70235)8Time domain signal display
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معمل هندسة التحكم

مالحظات والمقرر الذي يخدمه المعمل  قائمة بعنواين التجارب التي تدرس في المعملاسم المعمل 

 معمل هندسة التحكم 
Automatic Control Lab .
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Introduction to DC motor

التخصص أتصاالت 
 المستوى الثانى 

(Fall term) 

Open loop characteristic of DC motor

Effect of load characteristic on motor speed

Second order system response

الغرض منه  د العداسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

  معمل هندسة التحكم
Automatic Control Lab.

1-Servo motor trainer    ( Pt 93221)3open loop and closed loop control system

2-Analog Servo motor trainer     ( ED 4400)3PWM modulation experiment

3-PLC Trainer ED 42601PLC experiments

4-30MHZ Oscilloscope  (OSC 1030)5Time domain signal display

5-Avo-meters6voltage and amplitude measurement
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القوىمعمل 
مالحظات والمقرر الذي يخدمه المعمل  قائمة بعنواين التجارب التي تدرس في المعملاسم المعمل 

  معمل القوى
Electrical Power Machines Lab.

Electrical Power Engineering.
ELC41٠ 

open circuit test

التخصص أتصاالت 
 المستوى الثانى 
(Spring term) 

short circuit test

torque speed charachtersitcs of three phase motor

three- phase synch. generator synchronized with AC grade

torque speed charachtersitcs of DC motor

o/p charchteristics of DC generator

الغرض منه العدد المتوفر بالمعمل اسم و نوع الجهاز  اسم المعمل 

  معمل قوى
Electrical Power Machines 

Lab. 

1- Electric motors4

1- open circuit test
2-short circuit test

3-torque speed characteristics of three phase motor
4-three- phase synch. generator synchronized with AC grad

5-torque speed characteristics of DC motor
6-o/p characteristics of DC generator

2- Electric transformers2

3- PLC unit1

4- Digital multimeters.....

5- DC Machines.....

6- Induction Motors.....

7-Phase rectifiers.....

8- Inverter (single phase).....

9- Chopper.....
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معامل الدور الثانى بالمبني الرئيسي  

معمل معالجة اإلشارات الرقمية 

مالحظات والمقرر الذي يخدمه المعمل  المعملقائمة بعنواين التجارب التي تدرس في  اسم المعمل 

معمل معالجة اإلشارات الرقمية 
DSP Lab. 
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Generation of A non- periodic Digital Waveforms

التخصص أتصاالت 
 المستوى الرابع 
(Fall term) +  
 المستوى الرابع 
(Spring term)

Generation of A periodic Digital Waveforms

Discrete Fourier Transform algorithm (DFT Algorithm)

Decimation-in-time fast Fourier transform algorithm (FFT Algorithm)

Clculation of the frequency components of discrete time sequence.

Calculation of the convolution of two sequences

Clculation of the Z- transform of discrete time sequence. 

FIR LowPass Filter

IIR BandPass Filter

IIR High Pass Filter

SDR System
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الغرض منه  لعدد ااسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

معمل معالجة االشارات 
DSP Lab . 

1-DSP unit Uce   (A 56021)8To perform number of DSP Experiment using the DSP Kits.

2- Computer & Accessories8

SDR system for implementing analog communication systems 3- Main unit ( C1- 51001)8

4-Data Cables16

5-Data Cables32To perform number of DSP Experiment using the Matlab-Software Packages DSP Kits.

معمل الميكروبروسيسور

مالحظات قائمة بالتجارب التي تتم في المعمل واسم المقرر الذي تخدمه التجربة اسم المعمل 

معمل الميكروبروسيسور 

C
M

P
41

0MCS-51 Driving Parallel Input-Output Data,  Driving Two 7-Segments 
MCS-51 Driving a DC-Motor  ,  MCS-51 Driving a Servo Motor  

المستوى  
الثالث  

اتصاالت  
وحاسبات  

MCS-51 Driving a Stepper Motor-1 ,  MCS-51 Driving a Ring/Johnson Counter
MCS-51 Driving a 7-Segment Display,  MCS-51 Interfacing With an ADC 

Testing The Overflow (OV) Flag , MCS-51 Driving 14-Segment Display  
Parallel Transceiver based on MCS-51 , MCS-51 Interfacing With LCD-1 

MCS-51 Interfacing With LCD-2  
MCS-51 Interfacing With an External 8KX8 SRAM-1  

MCS-51 Interfacing With an External 8KX8 SRAM-2 

MCS-51 Interfacing With 4X4 Keypad  
Serial Transceiver Based On MCS-51 ,  MCS-51 Driving a Stepper Motor-
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الغرض منه  العدد لمعمل اسم و نوع الجهاز المتوفر بااسم المعمل 

  معمل معالجة أجهزة
Micro Processor Lab.

Function generator (SFG 2010)1  االشارات المختلفة مع التحكم فى قيمها وترددها لتوليد

Oscilloscope 200 MHZ ( GOS 6200 )1 ميجاهرتز  2٠٠لعرض االشارات المختلفة وقياس قيمتها والتردد  فى  مدى

Computers1٥

Processors8 8٠86لتدريب الطالب علي المعالج الدقيق

1 مشاريعمعمل  

مالحظات والمقرر الذي يخدمه المعمل  بعنواين التجارب التي تدرس في المعملقائمة اسم المعمل 

معمل مشاريع 
Project Lab .
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Amplifier (Voltage divider Base- biased)

 تخصص أتصاالت ال
 المستوى الرابع 

(Fall & Spring terms)

Multi Vibrator (555 IC – A-stable – Mono- stable)

Oscillator (Un-tunned RC OSc) – Phase shift and Wein Briedge

Oscillator (Tunned LC OSc) – Colpitt OSC and Hartly OSC.

Design basic analog transceiver (AM – FM) mod/ demod

Design basic analog pulse modulation transceiver (PAM – PWM)



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 156

الغرض منه  العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

 1معمل مشاريع 
Project Lab. 1

1-Spectrum Analyzer  ( GSP-827)1Frequency domain signal display

2-Function Generator    (SFG- 2010)3Generates various types of signals (sin - pulse - tri - TTL)

3- Power Supply unit  (GPR- 3060)4AC and DC power supply

4-Oscilloscope 200MHZ    (GOS- 6200)1

Time domain signal display 5- Oscilloscope 200MHZ    (GOS- 1022)3

6-Oscilloscope 20MHZ  (EX 410)4

7- Digital multi-metervoltage and amplitude measurement

معمل هندسة الميكروويف
مالحظات والمقرر الذي يخدمه المعمل  قائمة بعنواين التجارب التي تدرس في المعملاسم المعمل 

الميكروويف معمل هندسة  
Microwave Lab . 
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Microwave power

التخصص إتصاالت 
 المستوى الرابع 

(Spring terms) 

Microwave propagation

Microwave frequency and wavelength

Voltage  Standing Wave Ratio

Microwave impedance

Attenuation  measurement
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الغرض منه  العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

 معمل هندسة الميكروويف
Microwave Lab. 

1- X- band microwave trainer    (Pt 94124)2Impedance and microwave length inside waveguide.

2-ED microwave trainer (X-band)    (ED 3000)2Generates microwave signal (9G - 12GHz)

3-VSWR meter    (SWR 3002)2Voltage standing wave ratio mater

معمل القياسات الكهربية و االلكترونية
مالحظات والمقرر الذي يخدمه المعمل  بعنواين التجارب التي تدرس في المعملقائمة اسم المعمل 

 معمل القياسات 
Measurements Lab.

E
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. E
LC

21
3

Accurate Measurements Using D.C. Instruments.

التخصص  
كهرباء

المستوى االول 
ترم ثان 

Accurate Measurements Using A.C. Instruments.

Measurements of Internal Resistance of Voltmeters.

Measurements of Internal Resistance of Ammeters.

Loading Effects of Electrical Instruments on Measurement Accuracy.

Building Higher Ranges of Electrical Instruments.

DC Power Measurements of Small and High Value Resistors. 

AC Power Measurements using three voltmeters or Three Ammeters

Accurate Resistance Measurement using Deflection Method

Accurate Resistance Measurements Using Comparison and Null Methods

E
le

ct
ro

ni

c 

M
ea

su
re

m
en

ts
. 

E
LC

31
4Cathode Ray oscilloscope (CRO) properties

التخصص  
كهرباء

analog and digital RF generator and All in one device

Digital storage oscilloscope (DSO) Proberties



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 158

measure all parameters of Different types of RF signals المستوى االول
ترم ثان  measure unknown frequency signal using frequency known by

frequency measurements using circular time base

Measure internal resistor of RF generator.

Spectrum analyzer properties

الغرض منه  العدد فر بالمعمل اسم و نوع الجهاز المتواسم المعمل 

 معمل القياسات الكهربية 
 و االلكترونية   

Electrical    &Electronic 
Measurements Lab. 

1-Oscilloscopes    (G05-620)4Display wave form shapes, measure its amplitude,freq.,and phase

2- All-in one instrument         (PT-9300)4DC power supply. Voltmeter. Function Generator. Frequency counter.

3- Analog Lab unit     ( IDL- 600)4Dc power supply. Voltmeter. Simple Function Generator. 7-segment Display

4-Digital & analog Avo-meters8DC, and AC Voltage, and Current, Resistance Measurements.

5 Dc- Power Supply unit      ( KL92001)8Fixed, and Variable DC power supply.

6- LCR - meter    ( 8/58)2Impedance, inductance, capacitance, and resistance measurement.

المنطقية  الدوائر  معمل

مالحظات والمقرر الذي يخدمه المعمل  قائمة بعنواين التجارب التي تدرس في المعملاسم المعمل 

المنطقية  الدوائر معمل 
Logic Circuits Lab . 

Lo
gi

c 
C

irc
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ts
 D
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n-
1.

 

C
M

P
21

1

basic gate

التخصص كهرباء 
المستوى االول 

(Fall term)

4  bit full adder

bcd to seven segment decoder

s-r alarm using sr flip flop
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الغرض منه  العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

المنطقية  معمل الدوائر 
Logic Circuits Lab. 

1- Basic logic unit  (KL- 31001)1منطقية مزودة بمصدر تيار مباشر ومتردد ورقمي لتنفيذ تجارب الدوائر ال٠

2- logic circuits modules           (KL- 33001-KL33013)1لتنفيذ تجارب جاهزة ٣

3-Signal Generators      (GFG8020H)لتوليد إشارات تماثلية ورقمية ٥

4- Oscilloscopes    ( B641168)عرض االشارة في المدى الزمني ٥

5- Integrated circuits tester    (GUT 6000A)2 الختبار الدوائر التكاملية

اإللكترونيةمعمل الدوائر الكهربائية و 
مالحظات والمقرر الذي يخدمه المعمل  قائمة بعنواين التجارب التي تدرس في المعملاسم المعمل 

 و اإللكترونية   ربيةمعمل الدوائر الكه
Basic Electrical & Electronics Lab.
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E
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Expilan electrical circuit element

التخصص كهرباء 
المستوى االول 

(Fall term)

Explain electronic circuit element

Ohm's law

Kirchoff's laws

series connection and voltage divider method
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.

parallel connection and current divider method

delta - star connection and verification.

node voltage method

Mesh current method

thevinen theory and max power

Super position concept

m
ic

ro
el

ec
tr

ic
 C

irc
ui

ts
-1

  

E
LC

٣
12

 

Basic of operational amplifier

التخصص كهرباء 
المستوى الثانى 

(Fall term)

Summing amplifier

Comparator

Op-amp integrator

Op- amp differentiator

basic of diode

half wave rectifier

.

m
ic

ro
el

ec
tr

ic
 C

irc
ui

ts
-2

  

E
LC

٣
13

 

BJT base bias

التخصص كهرباء 
المستوى الثالث 
(Spring term)

BJT emitter base bias

Voltage divider bias

Common emitter amplifier

Common base amplifier

Common collector amplifier

Multistage amplifier

الغرض منه  العدد لمتوفر بالمعمل اسم و نوع الجهاز ااسم المعمل 

معمل الدوائر الكهربائية  
Circuit Analysis Lab 

1- Basic electric Circuits unit   (  KL- 121001)1لتغذية الدوائر الكهربية، ,وتستخدم فى قياس وتحليل الدوائر التى يقوم بها الطالب٠

2- Basic electronic (1)  ( KL- 13008 )28
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3- Basic electronic (2)  (  KL- 13009  )2

4- Educational System kit(diode,op-am, transistor...etc)  (KL- 230015 ) 17 Study the characteristic of the transistor

5- 20MHZ Oscilloscope Gos – 620٥Measure the wave shape of the different transistor circuits

6-V,I meters & Accessories   (KL- 18001,18002)٥Measure the wave shape of the different transistor circuits

 المعامل بمبني الملحق

معمل الشبكات )سيسكو(
مالحظات خدمه التجربة قائمة بالتجارب التي تتم في المعمل واسم المقرر الذي ت اسم المعمل 

معمل الشبكات 

C
M

P
 5

65
 –

 C
M

P
 4

61

C
M

P
 3

61
 –

 C
M

P
 3

62

2و1مشاريع التخرج 
 2و 1سمينار 

 مشروع تمهيدى 

مستوى ثانى و  
مستوى ثالث  
ومستوى رابع 
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الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

 معمل الشبكات
Network Lab.

Core i524 جهاز حاسب

يتم تدريس به المواد اآلتية 
و هو برنامج محاكى للشبكات   Cisco Packet Tracer v7.3شبكات الحاسب: برنامج   -

Network Simulator
2٠16او  Matlab v 2012مادة تطبيقات الحاسب الهندسية: برنامج  -
و أيضا ال   Open CV ، برنامج الDigital Image Processingمادة معالجة الصور الرقمية   -

Matlab
البرامج و لغات الحاسب: مادة تصميم  -

Larp Flowchart Designو برنامج ال  Microsoft Visual Studio 2010برنامج 

( 2معمل حاسب رقم )
مالحظات قائمة بالتجارب التي تتم في المعمل واسم المقرر الذي تخدمه التجربة اسم المعمل 

( 2رقم ) معمل حاسب

C
M

P
42

6

Designing an AND-gate by the VHDL,  Designing a Bit-Multiplexer by the VHDL

المستوى الثالث  
وحاسبات  

Designing a Vector De-Multiplexer by the VHDL , Designing a Decoder by the VHDL.

Designing an Encoder by the VHDL , Designing a logical vector Comparator by the VHDL 
Designing a Parallel Binary Adder /Subtractor by the VHDL, Designing a logical D-type Flip-Flop by the 

VHDL 

Designing a logical PIPO Register by the VHDL , Designing two ports SRAM 1Kx8 by the VHDL
Designing SIPO register by the VHDL, Designing PISO Register by the VHDL 

Designing 4-Bit BCD Counter by the VHDL , Designing a Clock-Divider by the VHDL 

Designing ROM by the VHDL , Displaying the Design-Summary form on the ISE 
Designing Digital System based on the ASM chart , Designing Digital System based on Flow-chart 

Designing Digital System based on the State-Diagram ,  Designing ALU based on the Flowchart 
Importing VHDL code into a block diagram graphically,  Importing VHDL code from HDL-Designer to the 

ISE 

C
M

P
43

2

Image , Digital image and image processing based systems 
Sampling and quantization 

Understanding Statistics on image matrix and image histogram. 
Images enhancement: Contrast stretching and histogram equalization.

المستوى الثالث  
وحاسبات  

Spatial domain filters
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Median filter 
Average, Kuharwa 

Weighted Average, Circular, Cone

Frequency domain 
Transformations Fourier and DCT 

Low pass filters in frequency domain 
High pass filters in frequency domain 

Inverse transform, Power and phase of frequency components

Image Encoding and compression
Hoffman, Shannon Fanon encoding  

Vector quantization, Fractal, and Run length

Image segmentation techniques 
Morphology, features extraction, boundary description, and distance metrics
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C
M

P
42

2

Drawing a Polylines and polygons.
Drawing a General functions 

المستوى الثالث  
وحاسبات 

Filling a region: 
Rows based filling, Column based filling

Seed filling 

2D transformations 
3D transformations 

Composite transformations
Inverse transforms 

Parallel Projection 
Perspective Projection

Lightening based on local reflection model.
Containment and Clipping. 

E
LC

42
0 

C
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 2
 

Simulink training أتصاالت التخصص
 المستوى الثالث 

(Spring term) Simulink modeling tutorial and the train experiment
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Digital control of DC servomotor

State feedback control of flexible link system

Logixpro simulation training for PLC

Logixpro experiment (dc motor)

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

  2معمل حواسب 
Computer Lab. (2)

Core i561جهاز حاسب 

 :ة البرامج االتيةدراس
-Microsoft Visual Studio + Open CV

-Larp Flowchart
-Matlab

-Proteus for electronic circuit design
- xilinix

Model Sim
Python

(: 3معمل حاسب رقم )
مالحظات قائمة بالتجارب التي تتم في المعمل واسم المقرر الذي تخدمه التجربة اسم المعمل 

( ٣ل حاسب رقم )معم

C
M

P
31

0 
- 

C
M

P
N

21
0Matlab Fundamentals (toolbox-IDE- workspace-different matlab windows-variables)

Matrix Operations, Array Operations Vectors and Matrix Operations, Graphing 

التخصص  
حاسبات و  

اتصاالت 
الثاني   المستوى
و الثالث 

Plotting Commands (2D- 3D- symbolic plots), Adding Plots to an Existing Graph, Controlling the Axes
Control  Statements M – script files, and function files 

DATA and FILEs  handling including Import/Saving data files , Accessing different file types   handling  audio and video  files How 
to use symbols in  matlab including The symbolic variables, Plotting of the symbolic expressions, solving algebraic equations. 

The differentiation and integrations of the symbolic expressions. mathematical series, limits, and Laplace transform   

DC circuit Analysis  Applications utilizing MATLAB
Transient Analysis Applications utilizing MATLAB  

AC Analysis and network functions utilizing MATLAB

Advanced Programming in MATLAB in Semiconductor physics, and operational Amplifier
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Utilizing different aspects of Simulink  toolbox

C
M

P
11

0

Program structure in C++ 
Data types and declaration in C++ 

Input/output in C++ and I/O stream class

مستوى صفر  
)عام(

I/O manipulation 
Operators and precedence in C++ 

Decision (Selection) Constructs in C++

Loops (Iterations) in C++ 
Arrays, Pointers, References, and dynamic allocation 

Functions in C++, calling functions (by value, by reference)

Structures, Unions, Enumeration, and user-defined data types

Abstract data types (ADT)

E
LC

52
3 

C
om

m
. 3

Probability and Source Entropy calculation for ZMS

التخصص  
أتصاالت 

المستوى الرابع 
(Fall term )

Probability and Source Entropy calculation for nth extensionZMS

Source Coding

BER measurment without channel coding

BER measurment with linear block channel coding

BER measurment with convolutional channel coding

Noiise effcet on text transmission without channel coding

Discrete memoryless channel

E
LC

43
4 

V
LS

IIntroduction to Orcad and DC sweep  التخصص
أتصاالت 

ث المستوى الثال
BJT I-V characteristics

MOSFET I-V characteristics and AC sweep



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 167

Introductin to Microwind Package (Inverter Implimentation & analysis)(Spring term)

Logic gates (AND Gate)

Compound Function

E
LC

53
3 

V
H

D
L

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

التخصص  
أتصاالت 

المستوى 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.

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

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل المعمل اسم 

   ٣معمل حواسب 
Computer Lab. (3)

Core i561جهاز حاسب 

 :البرامج االتية دراسة
-Microsoft Visual Studio

-Larp Flowchart
-Matlab

-Proteus for electronic circuit design
- xilinix

Model Sim
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ثالثا: قسم الهندسة المعمارية 

(: 4( و)1معامل )

التي تساعده في استيعاب المادة  ،ء التمارين مقررات يقوم بإجرايتم تحديد التمارين طبقا لمحتوي المادة العلمية للمقررات النظرية المحدد بالالئحه التعليمية، والطالب في هذه المرحلة لجميع هذه ال 
. وتشتمل هذه التمارن علي استخدام البرامج  ARCN114 ARC160, ARCN060, ARC532, ARC313, ARCN217,  ARC214الخاصة بالمقررات Competenciesو   ILO’Sالنظرية وتحقيق 

 االتيه:

مالحظات ها في المعمل واسم المقرر قائمة باسماء البرامج التي يتم التدريب علياسم المعمل 

( 4و1معمل )
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R

C
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4

AUTOCAD 2015 (2D) )الفرقة االولى(

A
R

C
 1

60
 

 A
R

C
N

06

PHOTOSHOP CS6 )الفرقة االولى(

A
R

C
 3

13
 –

 

A
R

C
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21
7

AUTOCAD 2016 (3D) 
3D STUDIO MAX 2015

)الفرقة الثانية(

A
R

C
 

53
2

REVIT ARCHITECTURE 2015)الفرقة الرابعة(
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الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

) 1معمل حواسب )
Computer Lab. (1)

 ( Dual core 2.7 GH, Ram 4Gجهاز كمبيوتر بالشاشة بالمواصفات التالية : )  
ثابت.   Data Showد المعمل بجهاز وتزوي  i7 core + 8G. ramوجارى العمل على دراسة رفع كفاءة األجهزة الى  

61
دراسة البرامج االتية : 

Acad, 3D max, Office, Photoshop, Rivet

(4حاسب  ) معمل
Computer Lab. (4)

 جهاز كمبيوتر بالشاشة بالمواصفات التالية: 
 جهاز  i5 core, cash 3 MG, Ram 4G. Old Pc Config. 20جهاز  4٠

ثابت   Data Showوتزويد المعمل بجهاز  i7 core + 8G. ramكفاءة األجهزة الى  وجارى العمل على دراسة رفع 
61

دراسة البرامج االتية : 
Acad, 3D max, Office, Photoshop, Rivet

معمل الماكيتات: 

سى الصيفي عن طريق عمل كجسمات معمارية دراسية و مجسمات نهائيه .و يتم  يتم استخدام معمل الماكيتات بشكل اساسى فى تنفيذ الجزء العملى من التدريب الداخلى للقسم فى الفصل الدرا
المجسمات الدراسية  الدراسية االساسية فى مقررات التصميم المعمارى حيث يتم استخدامة كوسيلة للتصميم المعمارى باستخدام المجسمات المعمارية عن طريق عملاستخدام المعمل فى الفصول  

صول الى الفكرة النهائية و عمل المجسم النهائى باستخدام ماكينة ظهار الفكره المعمارية فى شكل مجسم و العمل على تطوير الفكره باستخدام ادوات و خامات المعمل للوفى بداية المشروع و ا
 و النظريات. الليزر. كما يساعد فى عمل مجسمات معمارية لمواد االنشاء المعمارى و الرسومات التنفيذيه و التخطيط و التاريخ

مالحظات قائمة االعمال التي تتم في المعمل واسم المقرر الذي يخدمة  اسم المعمل 

معمل الماكيتات 
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ى للتدريب الداخلى بالقسم الشق العمل

المستويات من االول الى  
 الرابع 

استخدام المجسمات المعمارية الدراسية و النهائية فى مقررات التصميم  
 المعمارى للمستويات من االول الى الرابع  

عمل مجسمات معمارية نهائية لمواد االنشاء المعمارى والرسومات و  
 تصميمات التنفيذية للمستويات من االول الى الرابع ال

لمواد تاريخ و نظريات العماره عمل مجسمات معمارية نهائية  

عمل مجسمات معمارية نهائية لمواد التخطيط و تاريخ التخطيط واإلسكان
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عمل مجسمات معمارية نهائية لمشروع التخرج 

رباء لعمل المجسمات الخاصه بمشاريع  تقديم الدعم الفنى لطالب قسم الكه
 التخرج 

الغرض منه العدد المتوفر بالمعمل اسم و نوع الجهاز  اسم المعمل 

الماكيتات  ورشة
Models Workshop

1ماكينة تقطيع بالليزر -1

تعليم الطلبة عمل مجسمات لمشاريعهم المعمارية فى مقررات التصميم المعمارى -1
للطلبة التدريب الداخلى  -2

2بالور-2

6طاوالت رسم  -٣

2كمبريسور -4

1بملحقاته  -كمبيوتر جهاز  -٥

أدوات تقطيع  -6
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رابعا: قسم هندسة التصنيع 

معمل القياسات الميكانيكية

مالحظات قائمة بالتجارب التي تتم  في المعمل  واسم المقرر الذي تخدمه التجربة المعمل

 قياسات الميكانيكية معمل ال
Metrology  &Measure Lab

Measuring Instrument & Instrumentation
Engineering Metrology 

MNF 411
MNF  325

1- Pressure transducer
2- Displacement transducer

3- Force transducer
4- Temperature transducer

الغرض منه العدد ر بالمعمل اسم و نوع الجهاز المتوفاسم المعمل 

  الميكانيكيةالقياسات   معمل
Metrology & Measure Lab.

يستخدم لقياس درجات حرارة المختلفه 1جهاز قياس دراجات الحرارة -1

يستخدم لقياس الضغط في االوعيه و الخزانات 1جهاز قياس الضغط  -2

يتحركها الجسم في زمن معين   يستخدم لقياس المسافه التي1جهاز قياس اإلزاحة -٣

يستخدم لقياس القوى المؤثره على جسم ما1قياس القوى جهاز -4

الهيدروليكية  معمل النظم
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مالحظات قائمة بالتجارب التي تتم  في المعمل  واسم المقرر الذي تخدمه التجربة المعمل

 الهيدروليكية  معمل النظم
Hydraulics & Pneumatics Lab.

Hydraulic Power System 
Electro & Hyd. and Pneumatic Systems

MNF 522
MNF 537

1- Hydraulic unit
2- Centrifugal pump testing

3- Pump characterization
4- Cavitation observation

الغرض منه  العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

  ةمعمل النظم الهيدروليكي
Hydraulics & Pneumatics Lab.

يتم تعليم الطالب قياس خصائص المضخة الديناميكية منظومة مضخة مركزية -1

يتم تعليم الطالب قياس خصائص المضخة باإلضافة الى تمثيل وتصوير ظاهرة التكهف منظومة مضخة وتوربينه  -2

توصيل دوائر نيوماتيكية والتحكم فيها طالب على  يتم تدريب المجموعة صمامات مختلفة التصميم والمهام-٣

يتم تدريب الطالب على توصيل دوائر هيدروليكية مختلفة بمجموعة من الصمامات واألجزاء الهيدروليكية دوائر هيدروليكية ذات مكونات مختلفة-4
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CNCمعمل كمبيوتر 

مالحظات تخدمه التجربة لذي قائمة بالتجارب التي تتم  في المعمل  واسم المقرر االمعمل

CNC    معمل كمبيوتر
CNC Lab . 

Computer Applications IIMNF 3131- باستخدام الـ جميع عمليات الفريزةG-Cod

Computer Numerical ControlMNF 4222- باستخدام الـ  جميع عمليات الخراطةG-Code

Computer Aided ManufacturingMNF 521
CAM عض عمليات الـب -3

C-Numericباستخداماتـ جميع عمليات الفريزة-4
جميع عمليات الخراطة  -5

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

 (CNC ) معمل كمبيوتر
CAD/CAM – CNC Lab.

م لتنفيذ عمليات التفريز المختلفة بواسطه الحاسب االلي البرنامج الالزلتدريب الطالب علي تنفيذ و عمل CNC1ماكينة فريزة   -1

لتدريب الطالب علي تنفيذ و عمل البرنامج الالزم لتنفيذ عمليات الخراطه المختلفة بواسطه الحاسب االلي CNC1ماكينة خراطة  -2

الماكينه لتنفيذه للبرنامج قبل ادخاله على لتصميم و كتابه و عمل محاكاه 15جهاز حاسب آلي  1٥عدد   -٣

معمل اختبار المواد 
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مالحظات قائمة بالتجارب التي تتم  في المعمل  واسم المقرر الذي تخدمه التجربة المعمل

معمل اختبار المواد 
Material Testing

Materials Technology and Testing
Materials Technology and Testing

MNFN 122
MNF 222

1- Tensile Test
2- Compression Test

3- Tensile Test
4- Impact Test

5- Microstructure
6- Torsion Test
7- Impact Test
8- Fatigue Test

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

  معمل اختبار المواد
Material Testing Lab.

م الجهاز لفحص خواص الشد للمواد المختلفة يستخد1( Tensile) -جهاز الشد  1

1(Torsion) -جهاز اللي  -2

جهاز يستخدم لقياس صالدة المواد ا 1( Hardnessجهاز قياس الصالدة )-٣

المطلوب مع كاميرا وشاشه لعرض الصور.ستخدم فحص العينات البالستيكية والمعدنية  بقوة تكبير 1ميكروسكوب -4

يوضح هذا الجهاز ظاهرة الزحف في المواد بوجود أحمال مختلفة. 1(Creepار الزحف )  جهاز اختب ٥

يستخدم لفحص الثني واالنحناء في المواد بوجود أحمال مختلفة 1(  Bendingجهاز اختبار الثني )   -6

كاميرا وشاشه لعرض الصور. العينات البالستيكية والمعدنية  بقوة تكبير المطلوب معستخدم فحص  1جهاز ميكروسكوب -7

..…مكتبة العينات القياسية -8
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 معمل ميكانيكا الموائع

مالحظات قائمة بالتجارب التي تتم  في المعمل  واسم المقرر الذي تخدمه التجربة المعمل

معمل ميكانيكا الموائع 
Fluid Mech. Lab. 

Fluid Mechanics 
Fluid Mechanics 

Mech. Eng. Technology

MNF311
MNF211
MNF 210

تعيين معامل التصريف في السدود   -1
تجربة برنولى   -2
تجربة رينولدز  -3

 االنحناءات  تجربة فقد الطاقة في -4
تجربة قياس القوى الهيدروستاتيكية   -5

Free-jet Nozzle تجربة الـ -6

نه الغرض مالعدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

  معمل الموانع
Fluid Mech. Lab.

1جهاز القوى الهيدروستاتيكية  1

جهاز برنوللى  2

لمعرفة صالحية معادلة برنولي في قنوات االنابيب   1
و قياس سرعة الجريان باستخدام  االنبوب الثابت و قياس معدل الجريان  في القنوات المتقاربة 

وي مضخة ) غطاس( يقوم بتحديد آمية المائع المستخدم في معظم التجاربخزان يح3منصة هيدروليكية  ٣عدد -٣

1رينولدزجهاز -4

1جهاز الفقد في الطاقة -٥

Free-jet Nozzle1جهاز  -6
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معمل الية 

مالحظات قائمة بالتجارب التي تتم  في المعمل  واسم المقرر الذي تخدمه التجربة المعمل

 معمل الية 
Automatic control Lab.

Automatic Control 
Computer Integrated Manufacturing

MNF413
MNF 534

1- Automatic Temp. Control
2- Automatic level Control

3- Automatic speed Control
4- Conveyor trainer

5- Automatic Pressure Control
6- Automatic flow rate Control

7- PLC process
8- ED Arm Robot trainer

الغرض منه العدد الجهاز المتوفر بالمعمل اسم و نوع اسم المعمل 

  معمل اليه
Process Control Lab.

يستخدم لقياس معدالت التدفق الالزمه لمئ وعاء1جهاز قياس معدل السريان -1

الحرارهجات الحراره والتنبيه عند حدوث خلل في درجه يستخدم للتحكم في قيمه در1جهاز التحكم في درجة الحرارة  -2

تستخدم كوحده برمجه الزمه في جميع اجهزه التحكم االلي ..…PLCمنظومة عمل   -٣

يستخدم للتحكم في ارتفاع مستوى السائل بداخل الخزانات 1جهاز التحكم في المستوى -4

القيمه الالزمه الضغط والتنبيه عند حدوث خلل في  يستخدم للتحكم في قيمه1جهاز التحكم في الضغط -٥

يستخدم للتحكم في ارتفاع مستوى السائل بداخل الخزانات 1جهاز التحكم في المستوى  -6

يستخدم للتحكم السرعه الالزمه لتحريك سير او جسم معين 1جهاز التحكم في السرعة  -7

 معمل الديناميكا الحراريه
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مالحظات المقرر الذي تخدمه التجربة رب التي تتم  في المعمل  واسم قائمة بالتجاالمعمل

معمل الديناميكا الحراريه 
Thermodynamic Lab.

Thermodynamics 
Thermodynamics 

Mech. Engineering Technology

MNF 314
MNFN 214
MNF 210

1-Heat transfer by conduction  No. 2
2-Heat exchanger No. 2

3-Heat engine No. 2
4-Heat pump No. 2

5- Kinetic theory of gas No. 2

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

 معمل الديناميكا الحرارية
Thermodynamic Lab.

يستخدم لقياس درجات حرارة الموائع 8جهاز قياس دراجات الحرارة  -1

مبادل حرارى  -2
يُستخدم لتغيير درجة حرارة الموائع عن طريق تمريرها في أنابيب تتخلل وسط آخر./  جهاز 2

 ستخدم الجهاز لدراسة العالقه بين معامل انتقال الحرارة . 

لقياس معامل االنتقال الحراري2عمود نحاس لقياس معامل االنتقال الحرارى -٣

ة الكهربائية بالطاقمصدر لإلمداد  2مصدر طاقة كهربية  -4

مصدر لضخ الماء بالمعمل 2مضخة مياه  -٥
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 معمل حاسبات تصنيع

مالحظات قائمة بالتجارب التي تتم  في المعمل  واسم المقرر الذي تخدمه التجربة المعمل

معمل حاسبات تصنيع 
Computer 

Computer Application 1 
Computer Application 2 

Industrial Operation Research 
Computer Aided Design 

Production & Operation Management
Quality Control & Management 
Computer Aided Manufacturing 
Industrial Project Management 

MNF 312
MN  313
MNF412
MNF423
MNF433
MNF511
MNF521
MNF 525

1-Auto Cad
2- Solid Works

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

 معمل كمبيوتر تصنيع
Computer Lab.

٣4جهاز كمبيوتر + سيرفر 
لتصميم و كتابه و عمل محاكاه للبرامج المختلفه المستخدمه في عمليات التشكيل و التشغيل بقسم 

هندسه االنتاج  
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القطع الحديثة معمل طرق 

مالحظات تجارب التي تتم  في المعمل  واسم المقرر الذي تخدمه التجربة قائمة بالالمعمل

معمل طرق القطع الحديثة 
Process Control Lab. 

Automatic Control
Automation 

MNF 413
MNF 534

1- Automatic Temp. Control
2- Automatic Pressure Control

3- Automatic level control
4- Automatic flow rate control
5- Automatic speed control

6- PLC process
7- Conveyor trainer

8- ED Arm Robot trainer

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

معمل طرق القطع الحديثه 

طع الحديثةلتدريب  الطلبة علي طرق الق 1(EDMالكهربائيه )ماكينه القطع بالشرار  

لتدريب  الطلبة علي طرق القطع الحديثة1ماكينة بالزما 

لتدريب  الطلبة علي طرق القطع الحديثة1(ECMماكينه )

الورش التعليمه 
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الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

اللحام ورشة 

ات اللحام والقطع باألكسي استيلين تنفيذ عملي 1جهاز اللحام والقطع باألكسي استيلين 

تنفيذ عمليات اللحام  بالقوس الكهربي 2(SMAWجهاز اللحام  بالقوس الكهربي ) 

تنفيذ عمليات اللحام  بالقوس المعدني 1(MIGجهاز اللحام  بالقوس المعدني )

تنفيذ عمليات اللحام  بالقوس األرجون1(TIGباألرجون )جهاز اللحام  

تنفيذ عمليات اللحام  بالمقاومة الكهربية 1اللحام بالمقاومة الكهربية جهاز 

بوصة  14دسك القطع نصف أوتوماتيك 
1

قطع وتجهيز الخامات قبل عمليات اللحام

عمليات اللحامتنظيف وتجليخ الخامات قبل 1صاروخ التجليخ اليدوي 

قطع الخامات بالمقاسات المطلوبة 1مم( 1٠مقص تزجة )

ورشة النجارة 

لقطع األخشاب وعمل التمرين 1ماكينة منشار الشريط 

لتنعيم االسطح و لتحديد السمك 1ماكينة التخانة 

لتنعيم السطح1ماكينة الرابوه 

لتقطيع الخشب الصناعي 1ماكينة الصنية 

1منشار تمساح 

1منشار الظهر 

1الساحقة 

1فأرة حديد 

1فأرة خشب 

9٠/4٥1زواية 

1زواية متعددة 

1أزميل

1مبرد خشابي 

1شنكار عالمة
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1ملف يدوي 

ورشة الحدادة 

تسخين المغشوالت لدرجة التشكيل 1فرن الحدادة 

المشغوالت علية وتشكيلها لطرق 1السندال 

لتشكيل جميع المغشوالت المطلوبة 1زهرة التشكيل 

لتثبيت الشغل بها والطرق عليها 1ة منجلة الحداد 

لكبس اشكال مختلفه بالقوالب 1مكبس هيدروليكي 

تني مواسير ذات اقطار مختلفة 1تناية مواسير 

لتبريد المشغوالت 1حوض مياة لتبريد 

للطرق الشغل أثناء تشكيلها 1المطارق والمرزبات 

تشكيل الشغلة المطلوبة 1البلصات 

مقطع علي البارد ومقطع علي الساخن لفصل الشغلة 1المقاطع 

لمسك الشغلة بأحكام اثناء الطرق عليها 1المالقيط 

مربع و دائري لعمل ثقوب بالشغلة 1السنابك 

الخوذة والمريلة والنظارة والجوانتي الجلد لسالمة الطالب 1٠والسالمة أدوات االمن 

ورشة السباكة 

دن لصهر المع1فرن كهربائي

إلعداد القوالب الرملية 1حوض خاص لرمل 

لثقب  التمارين 1مثقاب 

ورشة القياسات 

لتعليم الطلبة القياس عليه مم1٥٠مجموعة من القدمة ذات الورنية 

لتعليم الطلبة القياس عليه مم 2٠٠قدمة اعماق 

لقياس خطوة سن القالوظ مطوة  )س(  قالوظ انجليزى وفرنسى 

مال الصاج ورشة أع
تستخدم فى ثنى األلواح المعدنية 1ماكينة الثنى 

تستخدم فى فرد وعمل أشكال أسطوانية 1الدرفلة 
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المعدنية يستخدم فى قطع األلواح 1مقص الطاولة 

يستخدم فى ثقب المعادن 1المثقاب 

ربائية تستخدم فى لحام المعادن عن طريق المقاومة الكه1ماكينة اللحام الكهربائية 

تستخدم فى لحام القصدير 1كاوية كهربائية 

تستخدم فى لحام القصدير وتسوية السطح1كاوية بلدى 

النحاس والفضة ويعمل بغاز البوتاجاز يستخدم فى لحام 1بورى لحام 

تستخدم فى لحام البرشام 1بنسة برشام 

يستخدم فى لحام البرشام اليدوى 1بلص دسرة 

يستخدم فى البرشام اليدوى واعمال األشكال البيضاوية المجسمة 1اوى شاكوش بيض

يستخدم فى لحام الدسرة والزواية 1شاكوش بناريج 

يستخدم فى استعدال األلواح المعندنية 1الدقاق 

يستخدم لقطع الصاج فى اتجاه الطول والعرض والزواية 1مقص يدوى عدل 

ائرى ومنحنيات لقطع الصاج د1مقص يدوى دائرى 

تسوية االسطح1المبرد 

ورشة البرادة 

يستخدم فى ثقب المعادن 1مثقاب شجرة 

المعادن يستخدم فى ثقب 1مثقاب تزجه 

يستخدم فى ثقب المعادن 1مثقاب دف 

1 سكينه  -ديل الفار -مثلث -نصف دائرة    -مبرد مربع   -مبرد مبطط 
لتسوية السطح 

تعمل على إزالة أعلى نقطة من على السطح 1رشكتة نجمة -رشكتة مقعرة -ة عاديةرشكت-رشكتة مثلثة 

ورشة الخراطة 

الطالب الفئة األولي علي عمليات الخراطة المختلفة لتدريب  1مخرطة بلغاري 

لتدريب الطالب السنوات العليا 1مخرطة صيني 

يستخدم لسن العدد واألقالم المختلفة 1حجر تجليخ 

تقوم الماكينة بتجليخ األسطح المستوية من المعادن الحددية 1ماكينة التجليخ السطحي لتجليخ ورشة ا
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يستخدم لسن العدد واألقالم المختلفة 1حجر تجليخ 

ورشة المقشطة 

لتدريب الطالب علي عمليات القشط  المختلفة 1ماكينة مقشطة افقية نطاحة 

ورشة الفريزة 

لتدريب الطالب علي عمليات التفريز المختلفة 1يزة أفقية عامة ماكينة فر

المدنيةخامسا: قسم الهندسة 

معمل المساحة

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

معمل المساحة 
Survey Lab.

2جهاز تيودوليت بالحامل  -1

الشواخص( -المثلث المساح -الشريط -ة ) الجنزيررفع المساحات بالوسائل اليدوي -1
رفع الزوايا باألجهزة المساحية )التيودوليت(  -2

الشواخص(-رفع المساحات بالوسائل اليدوية )الجنزير الشريط المثلث المساح  -٣
حية الحديثةتقسيم االراضى و المساحات المختلفة باستخدام االجهزة المسا -4

لهندسية على الطبيعة  و كذلك رفع المواقع لعمل خرائط مساحية . وقيع الرسومات ا  -٥
محاور الطرق -مناسيب االرض و االدوار -استالم كافة االعمال الهندسية ) حفر االساسات  -6

منحنيات الطرق و الكبارى ( باستخدام هذه االجهزة   -
و المواقع العملية  جهزة المساحية فى الرفع المساحىتدريب الطالب على استخدام اال -7

٣ميزان قامة بالحامل  -2

 ٣ قاعدة تلسكوبية  -٣

 2 بالنيميتر  -4

 4 بوصلة  -٥

2جنزير -6

2مثلث مساحة  -7
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٣٠شوكة مساحة  -8

1متر طولي  ٥٠شريط فيبرجالس  -9

2متر طولي  ٣٠شريط فيبرجالس  -1٠

2متر طولي  ٥شريط فيبرجالس  -11

1٠متر  2شاخص معدني  -12

معمل خواص مقاومه مواد 

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

معمل خواص  
مقاومه مواد

Hot plateUsed for drying processes.

Thermometer max. and min.Used to record both the maximum and minimum temperatures that have occurred over a given time period.

Digital oven 50 litterUsed for drying processes.

Los Angeles Abrasion machine
The Los Angeles Abrasion Machine is used for determination of the aggregate's resistance to 

fragmentation. 

Mixer 140 litre capacityUsed for concrete mixing.

Three gang prism shrinkage mouldUsed for the determination of linear shrinkage of cement mortar.

Vibrating Jolting apparatus
Used for the preparation of mortar cubes for the determination of compression strength of ordinary and 

rapid Hardening Portland Cement, 

Cube mould 150 x 150 mmUsed for preparing concrete specimens for testing compressive strength.

Vicat apparatus for cementDetermination of setting time and consistency of cement.

Blaine apparatus for cementUsed for measuring the fineness of cement.

Le chatelier mouldUsed for determining the expansion of cement.
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Sieve shakerUsed for determining the particle size distribution of aggregates.

Aggregate crushing valueUsed for measuring the resistance of aggregate to crushing under compressive load.

Sand coneUsed for determining the density of soil in place at construction.

Pycnometer for specific gravity 50 mlMeasuring specific gravity.

Thermometer for humidity & temperatureMeasuring humidity and temperature.

معمل خرسانه

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

معمل خرسانه 

Schmidt Hammer
Device to measure the elastic properties or strength of concrete or rock, mainly surface hardness and 

penetration resistance. 

Ultrasonic concrete testerUsed for monitoring the strength and deterioration of concrete.

Micro cover meter for steel detectionto locate rebars and measure the exact concrete cover.

Digital P.HUsed for measuring acidity or alkalinity of solution.

Digital T.D.SUsed for determining the amount of T. D. S.

Cylinder mould 150 x 300 mUsed for preparing concrete specimens.

Tensile tests on steel reinforcement bars up to
500 kn cap. 

Used for determining properties of steel in tension.

Motorized compression machine 2000 kn 
with digital Unit Touch Screen local frame

Used for determining properties of concrete in compression.

Core drilling machineUsed for extracting cylinder specimens of concrete.

Digital balanceMeasuring weights.

Slump ConeUsed for measuring consistency of fresh concrete.

Concrete Pen Pocket penetrometerUsed for field and laboratory evaluations of the initial set of concrete mortar.

Digital thermometer  -50:300 cMeasuring temperature.

Compacting factorUsed for determining the compaction factor of concrete with low, medium and high workability.
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معمل هندسه طرق

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

معم معمل هندسه  
طرق ل هندسه  

طرق 

Motorized Marshall Mechanical 30 kn completeUsed for designing and evaluating bituminous paving mixes.

Marshall MouldUsed for producing the Marshall specimens.

Digital Centrifuge extractorUsed for the determination of bitumen percentage in bituminous mixtures.

ExtruderUsed for extracting specimens.

AUTO LEVEL MACHINEUsed for leveling processes.

THEODOLITEUsed for leveling processes and measuring vertical and horizontal angles.

TOTAL STATIONUsed for angle measurement, distance measurements, and coordinate measurements.

ربه وأساساتمعمل ت

الغرض منه العدد اسم و نوع الجهاز المتوفر بالمعمل اسم المعمل 

معمل تربه  
وأساسات 

C.B.R ApparatusUsed for evaluating the strength of soil.

CBR Mould.Preparing samples for CBR.

Hot plateUsed for drying processes.

ExtruderUsed for extracting specimens.

Plastic limit setUsed for determination of plastic limit.

Standard Pocket penetrometer pen for soilUsed for checking the visual classification of soil.

Modified proctor
Used for determining the compaction of different types of soil and the properties of soil with a change in 

moisture content. 

Digital oven 50 litterUsed for drying processes.

Consolidation apparatusUsed for determining the rate and magnitude of soil consolidation when the soil is restrained laterally and 
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loaded axially.

Casagrande apparatusUsed to determine the moisture content at which clay soils pass from a state to another.

Digital P.HUsed for measuring acidity or alkalinity of solution.

Digital T.D.SUsed for determining the amount of T. D. S.

Sand Equivalent setUsed to indicate the relative proportions of clay-like fines in granular soils and fine aggregates.

Plate load test
Used for determining the ultimate bearing capacity of the ground and the likely settlement under a given 

load. 

Shear Test ApparatusMeasures the shear stress of an undisturbed soil sample.

Sand Density Cone ApparatusUsed for determining the density of soil in place at construction.

دة األداء، وتطبيقها بشكل جيد وصحيح، وهل يتمأسلوب تعريف جميع أعضاء هيئة التدريس والفريق المعاون والعاملين بمعايير جو -78
من   أي  فيها  يشارك  المعهد  خارج  أو  داخل  تدريبية  ودورات  ندوات  العاملين  عمل  لكافة  كاملة  توعية  عمل  تم  هل  بالمعهد.  العاملين 

  بالمعهد بطرق الجودة. عدد الدورات وتطويرها يعتمد على عمر المعهد.

عها األكاديمية لتعريف الساده أعضاء هيئة التدريس والفريق المعاون والعاملين بمعايير جودة األداء من خالل: يوجد العديد من الطرق التي تتب

كتب الجودة  ( من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين في المجاالت التي تدعم العملية التعليمية وأعمال جودة التعليم. ويحتفظ م 194( دورة تدريبية حضرها )4٠)  عقد •
ء من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ومركز تنمية قدرات باألكاديمية بصور للشهادات التي حصل عليها المتدربين. وقد عقد عدد كبير من هذه الدورات بواسطة خبرا

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

اونة فى لجان الجودة المختلفة المختصة بدراسة معايير جودة األداء المختلفة مما يجعلهم على وعى كامل بها.يشارك معظم أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المع •
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اتنظم   • االمتحانات ومصفوفات مخرجات  وتقييم  والبرامج  المقررات  في مجاالت توصيف  الهندسي  التعليم  فيها رواد  يحاضر  داخلية  ندوات  األكاديم األكاديمية  والمعايير  ية. لتعليم 
 ويحضر هذه الدورات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين.  

جودة األعتماد البرامجي وطرق التقديم وقد حضر المحاضرات معظم أعضاء هيئة التدريس وأعضاؤ الهيئة المعاونة وقد تمت المحاضرات دورة لتعريف  بمعايير    12تم عقد عدد   •
 محاضرة لكل قسم باألكاديمية . 2معدل عدد كان المخاضرات ب Zoomعلى برنامج 

عملون بها من قبل ومدة العمل وخبراتهم التدريسية والدورات التدريبية التي حصلوا عليها  :  كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس والجهات التي كانوا ي16)ملحق رقم 

والدورات التدريبية التي حصلوا عليها وتاريخها ومدتها : كشف بأسماء العاملين بوحدة الجودة ومؤهالتهم وخبراتهم 29)ملحق رقم 

المناهج والمقررات وذلك بتحليل كامل للجدول الدراسي مع بياناتمدى توافق التخصصات الدقيقة ألعضاء هيئة التدريس مع  -79
 القائمين بالتدريس وتخصصات أعضاء هيئة التدريس المعينين والمعارين والمنتدبين.

. فيتم تعيين المقررات العامه بالقسم علي حسب التخصص  على تحميل أعضاء هيئة التدريس بالمقررات القادرين على تدريسها من واقع التأهيل العلمي والخبرات األكاديمية تحرص األكاديمية
س المقررات االنسانيه علي التخصص العام او الدقيق او التأهيل العلمي  العام لعضو هيئه التدريس، اما المقررات التخصصيه فتعتمد علي التخصص الدقيق لعضو هيئه التدريس، ويعتمد تدري

.  في صوره اعاره او انتدابز بأحدي التخصصات عند اعضاء هيئه التدريس المعينين يتم االستعانة بخبرات اعضاء هيئه تدريس من خارج االكاديمية والخبرات األكاديمية. وفي حاله وجود عج
 :لتاليهوذلك مبين فى الجداول ا 
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اوال: قسم العلوم االساسية 

أسماء أعضاء هيئة التدريس 
التخصص  

العام 
التخصص  

الدقيق 
المقررات من واقع الجدول الدراسي 

الكود

2٠2٠الئحه 2٠18الئحه 2٠12الئحه 

ا.م.د/محمد اسامة سعد محمد الجيار
 ا.م.د/أشرف طه السيد طه 

 اعي ا.م.د/سامح السباعي محمد السب
 د/على محمد عز الدين عيسوي 

 د/مؤمن وفائي محمد حسنين 
 د/صبري عبد العزيز محمد يوسف 

 د/شيماء لطفي محمد عزوز 
 د/غادة سالم السيد سالم 

 د/فاطمة طه محمد البحراوي 
 د/اميرة محمد سالم النبوي 

علوم 
أساسية 

رياضيات  
)بحتة  

وتطبيقية( 

Mathematics 1, 
Mathematics 2, 
Mathematics 3, 
Mathematics 4, 
Mathematics 5, 
Mathematics 6, 
Mathematics 7, 
Mathematics 8, 
Mathematics 9, 

Numerical Methods with Computer Applications
Mechanics 1, 
Mechanics 2 

MTH 101,
MTH 102,
MTH 203,
MTH 204,
MTH 305,
MTH 306

MTH 207,
MTH 208

CMP 311
MEC 101,

MEC102

MTHN001,
MTHN002,
MTHN103,
MTHN104,
MTHN105,
MTHN106

MTHN207,
MTHN208

MTHN209,

MECN001,
MECN002

MTHn001, 
MTHn002, 

MTHn103, MTHn104
MTHn105, 

MTHn107 
MTHn208, MTHn209

MECn001,
MECn002

 د/ابو اليزيد بدوي ابو اليزيد 
 د/مروة يحيى شعيب حسين 

م عبد الرازق محمد د/نجاة عبد السال
 د/عبير حسن محمود سراج الدين 

 د/غادة ماهر حسن إمام 
 د/شيماء شريف حسن الشافعى 

 د/دعاء محمد محمد الغيطاني خضر
 د/سالى عبد العزيز محمد العدلى 

 د/محمد عصام بيومي 

فيزياء 

Physics 1 
Physics 2 

Physics 3: (Modern Theory for Semiconductor Devices), 
(Modern Theory for Solids) 

Physics 4: (Semiconductors for Microelectronics) 

PHY 101, 
PHY 102,
ELC 214, 

ELC 215

PHYN001, PHYN002
ELCN114, 

ELCN115

PHYn001, PHYn002
ELCn114, 

ELCn115
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ا.م.د/شعبان رجب جودة خليفة 
 د/امل محمد عسران حسانين 

 سماعيل د/شيماء نبيه ابراهيم ا
حسن د/مروة محمد فؤاد محمد 

ChemistryCHE 100CHEN001CHEn001كيمياء 

 د/نيفين سمير محمد احمد طه 
د/سالى محمد سعد الدين مصطفى 

EnglishGEN 142GENN042GENn042لغة انجليزية 

ثانيا: قسم الهندسة  الكهربيه )االتصاالت والحاسبات(

المقرراتالتخصص الدقيق ص العام التخصأعضاء هيئة التدريس 
الكود

2٠2٠الئحة 2٠18الئحة 2٠12الئحة 

ا د عادل محمود سعد الدين الشريف 
 عبد المنعم المهدى  د 

 د نيللي محمد حسين محمد شفيق 
 د ايمان محمد محمود ابراهيم 
 د رفعت محمد إبراهيم السيد 

 د شيماء السيد ابراهيم طنطاوي 
 محمود  د ايمان جابر احمد

 احمد محمود د مها جابر 
 د محمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل 

Communications

 1اتصاالت 
 2اتصاالت 
 ٣اتصاالت 
 4اتصاالت 

 شبكات االتصاالت 
 اتصاالت المحمول 

موضوعات متقدمة في االتصاالت 
 اتصاالت األياف الضوئية 
ر عن بعد أنظمة الرادار واالستشعا

ELC311
ELC421
ELC523
ELC522
ELC537
ELC534
ELC522
ELC432
ELC433

ELCN 215
ELCN 321
ELCN 422
ELCN 423
ELCN 433
ELCN 434
ELCN 334
ELCN 431
ELCN 333

ELCn215
ELCn321
ELCn422
ELCn423
ELCn433
ELCn434
ELCn334
ELCn431
ELCn333
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ا د مصطفى سيد عبد الرحمن عفيفي 
 مختار محمود عبد الحليم ابراهيم د 

 د إبراهيم امين إبراهيم عبدللا 
 د حازم حسن محمد على البنا 

هندسة كهربية 
 ,Microwaves )اتصاالت( 

Electromagnetics & Antennas

نظرية المجاالت المغناطيسية 
 هندسة الميكرويف 

 الهوائيات وانتشار الموجات 
 دوائر الميكرويف 

ELC423
ELC424
ELC521
ELC535

ELCN 323
ELCN 324
ELCN 421
ELCN 432

ELCn323
ELCn324
ELCn421
ELCn432

ا د مجدى عثمان إسماعيل طنطاوي 
 د محمد محمد الهوارى 

 د لبنى فكرى عبد العليم عبد الحى 
 د نصر عنتر محمود الخطيب 

Automatic Control Systems
1تحكم آلي 
2تحكم آلي 

ELC310
ELC420

ELCN 210
ELCN 320

ELCn210
ELCn320

 ا د شومان الشحات إبراهيم 
 د فوزى هاشم على حسن

د هيثم جمال محمد مصطفي 
 د ساره فؤاد محمد نبيه 

 د سمير محمد كمال محمد 
 د ساره محمد حسن على 

Electrical & Electronics

 1دوائر كهربية 
 2دوائر كهربية 
 قياسات كهربية 

 قياسات الكترونية 
 متكاملة كبيرة جدا انظمة 
VHDL 

 1لكترونيات دقيقة ا
 2الكترونيات دقيقة 
 راديو وتليفزيون
 تحليل االشارات 

المعاجة الرقمية لالشارات 
 هندسة القوي الكهربية 

ELC211
ELC212
ELC213
ELC314
ELC434
ELC533
ELC312
ELC313
ELC524
ELC315
ELC422
ELC410

ELCN 111
ELCN 112
ELCN 113
ELCN 114
ELCN 331
ELCN 332
ELCN 212
ELCN 212
ELCN524

ELCN 211
ELCN 425
ELCN 218

ELCn111
ELCn112
ELCn113
ELCn114
ELCn331
ELCn332
ELCn212
ELCn212
ELCn524
ELCn211
ELCn425
ELCn218
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اسم أعضاء هيئة التدريس 
التخصص  

العام 
2المفتوحه ترم المقررات التخصص الدقيق 

الكود

2٠2٠الئحه  2٠18الئحه 2٠12الئحه 

د. وفائى بغدادى محمد بغدادى 

هندسة كهربية 
)حاسبات( 

Communication  networks and sicurityComputer Network CMP 424--

Object Oriented & Logic Programming LanguageProgram Design and Computer Languages CMP 110CMPN010CMPn010د. ايهاب احمد محمود الشيمى 

Image understanding by Autonomous Robotد. خالد احمد مرسى احمد 

Information system 
operating System   

Data Structures and Algorithms 
final project -2b 
project stage 1  

CMP 425 
CMP435
CMP210
CMP565
CMP461

CMPN110-

Computer networkيم د. سهام معوض على ابراه
Computer Architecture 

 computer graphics 
final project -2b  

CMP 421
CMP422 
CMP 565

--

Image Compression using Neural Networkد. صبرى محمد عبدالمعطى 

Artificial Intellegence AI 
Software Engineering

final project -2b 
project stage 1 

Seminar2  

CMP 522
CMP 436 
CMP565

CMP 423
CMP362

--

Design Modified Architecture For Microcontrollerد. عاصم بدر الدين عبدالمجيد 

Microprocessor based systems 
logic circuit design2

final project -2b 
project stage 1  

CMP 410
CMP426
CMP565

CMP 461

--

د. عبدالمنعم محمد السيد فوده 
Computer Performance Evaluation of Avionics 

Communication systems 

Engineering computer applications  
Computer Modeling and Simulation 

Pattern  Recognition  
Microprocessor based systems 

final project -2b  
project stage 1  

CMP 310
CMP 524
CMP 538
CMP410
CMP565

CMP 461

--
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Electrical Power and Machines Engineeringد. عصام زكى محمد عبدالكريم 
Electrical Power Engineering 

Seminar2  
Seminar1

ELC 362
CMP 362
CMP 361

--

ثالثا: قسم الهندسة المعمارية 

المقررات من واقع الجدول الدراسي  التخصص الدقيق  التخصص العام  دريس اسمـاء  أعضاء هيئة الت
الكود

2٠2٠الئحه 2٠18الئحه 2٠12الئحه 

العمارة ا.د/ منى البسيونى  

1ARC 223ARCN123ARCn123تدريب بصري 

-ARC 218ARCN213ظل ومنظور 

--٣ARC 440تاريخ العمارة 

التصميم المعمارى جودة  ابراهيما.م.د/ 

1ARC 221 ARCN121ARCn121تصميم معمارى 

2ARC 222ARCN122ARCn122تصميم معماري 

1ARC 211ARCN111ARCn111انشاء معمارى 

2ARC 212ARCN112ARCn112إنشاء معماري 

التصميم المعمارى د/ محمد ثبات 

-ARC 321ARCN221الدراسات المعمارية اإلنسانية 

--ARC 552نقد معمارى

--7ARC 521عمارىتصميم م

--ARC 560مشروع تخرج

ا.م.د/ مجدى تمام 
تصميم  دكتوراه 

مهندس  -المستشفيات
استشارى تصميمات 

-1ARC 311ARCN211انشاء معمارى ومواد بناء

-2ARC 312ARCN212انشاء معمارى ومواد بناء

--ARC 511رسومات تنفيذية ومستندات 

خالق د/ سيد عبد ال
تقليل استهالك الطاقة فى  

تصميم   –المبانى  
 معمارى

--1ARC 410تركيبات صحية 

--2ARC 411تركيبات صحية 

--ARC 512قوانين وتشريعات 
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د/ احمد سليم 

الهندسة المعمارية 

تصميم معمارى  
وتكنولوجيا البناء 

-1ARC 311ARCN211انشاء معمارى ومواد بناء

-2ARC 312ARCN212ناءانشاء معمارى ومواد ب

--ARC 511رسومات تنفيذية ومستندات 

-٣ARC 322ARCN222تصميم معمارى 

-4ARC 323ARCN223تصميم معمارى

دراسات معمارية د/ شيماء حسن 

--1ARC 412رسومات تنفيذية 

--2ARC 413رسومات تنفيذية 

--٥ARC 421تصميم معمارى 

--6ARC 422تصميم معمارى

د/ فاتن صالح 
  –معمارية  دراسات 

تاريخ عمارة وتصميم 

-2ARC 341ARCN241تاريخ العمارة 

--٣ARC 440تاريخ العمارة 

--٣ARC 425نظريات العمارة 

--٥ARC 421تصميم معمارى 

--6ARC 422تصميم معمارى

د عمرانا.م.د/ ناه 
تخطيط مدن وحفاظ على  

 التراث 

-ARC 326ARCN226التخطيط تاريخ 

--ARC 451العمارة والتراث 

--4ARC 540تاريخ ونظريات العمارة 

التخطيط العمرانى ا.م.د/ سالمة احمد  

-ARC 326ARCN 226تاريخ التخطيط 

--٥ARC 421تصميم معمارى 

--6ARC 422رىتصميم معما

التخطيط العمرانى د/ دعاء عبد اللطيف  

--ARC 430اسكان ودول نامية 

ARC 218ARCN213ARCn213ظل ومنظور 

1ARC 223ARCN123ARCn123تدريب بصري

--ARC 530حفاظ بيئى 

التخطيط العمرانى د/احمد فتحى  
--1ARC 423تخطيط مدن واسكان 

--2ARC 424واسكان خطيط مدن ت
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الهندسة المعمارية

--ARC 522تخطيط مدن 

1ARC 211ARCN111ARCn111انشاء معمارى 

-2ARC 212ARCN112إنشاء معماري

د/نهى عامر 

 

التخطيط العمرانى  
واالقليمى

--1ARC 423تخطيط مدن واسكان 

--2ARC 424تخطيط مدن واسكان 

د/محمد حسام  
التخطيط العمرانى  

واالقليمى

--1ARC 423تخطيط مدن واسكان 

--2ARC 424تخطيط مدن واسكان 

--ARC 522تخطيط مدن 

-2ARC 313ARCN217حاسب الى

التصميم والتخطيط البيئى ا.م.د/ ريهام مصطفى  

1ARC 214ARCN114ARCn114حاسب آلي  تطبيقات

1ARC 221ARCN121ARCn121تصميم معمارى 

2ARC 222ARCN122ARCn122تصميم معماري 

التصميم والتخطيط البيئى د/ مروة عباس  

-2ARC 327ARCN227ة العمارنظريات 

--ARC 511رسومات تنفيذية ومستندات 

--٥ARC 421تصميم معمارى 

--6ARC 422تصميم معمارى

التصميم والتخطيط البيئى د/ هبة محروس  

-ARC 310ARCN216تحكم بيئى 

--٥ARC 421تصميم معمارى 

--6ARC 422تصميم معمارى

التصميم والتخطيط البيئى عمرو الجوهرى  د/ 

1ARC 211ARCN111ARCn111انشاء معمارى 

2ARC 212ARCN112ARCn112إنشاء معماري

--ARC 512قوانين وتشريعات 

--7ARC 521تصميم معمارى

تصميم بيئى د/ ايه عزت  
-GENN142-كتابة تقارير فنية 

--ARC 435ء اقتصاديات البنا
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الهندسة المعمارية 
--ARC 531اقتصاديات متقدمة 

تصميم بيئى د/ نرمين مطر  

1ARC 220ARCN120ARCn120نظريات العمارة 

-٣ARC 322ARCN222تصميم معمارى 

-4ARC 323ARCN223تصميم معمارى

تخطيط بيئى د/ شاهيناز طايع 

--1ARC 423تخطيط مدن واسكان 

--2ARC 424ط مدن واسكان تخطي 

--ARC 522تخطيط مدن 

--ARC 432تخطيط بيئى 

حفاظ   -تكنولوجيا البناء ا.م.د/ اسامر زكريا 

-ARC 213ARCN210تكنولوجيا البناء 

--ARC 530حفاظ بيئى 

-٣ARC 322ARCN222تصميم معمارى 

-4ARC 323ARCN223تصميم معمارى

تكنولوجيا البناء د/ عزة جمال 

--1ARC 412رسومات تنفيذية 

--2ARC 413رسومات تنفيذية 

--ARC 434توحيد قياسى 

تكنولوجيا البناء د/ هيثم محمد 

1ARC 211ARCN111ARCn111انشاء معمارى 

2ARC 212ARCN112ARCn112إنشاء معماري

--ARC 511ومستندات  رسومات تنفيذية

--7ARC 521تصميم معمارى

تكنولوجيا البناء د/ خالد هشام 

-1ARC 311 ARCN211انشاء معمارى ومواد بناء

-2ARC 312ARCN212انشاء معمارى ومواد بناء

-ARC 213ARCN210تكنولوجيا البناء 

تكنولوجيا البناء كريم محروس د/ 

-ARC 324ARCN224جى تصميم منه

-ARC 310ARCN216تحكم بيئى 

-٣ARC 322ARCN222تصميم معمارى 

-4ARC 323ARCN223تصميم معمارى
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د/ نوران مجدى محمد 

المعمارية سة  الهند

تكنولوجيا البناء 

-GENN141-مهارات العرض 

--ARC 552نقد معمارى

--٥ARC 421تصميم معمارى 

--6ARC 422معمارى تصميم

تكنولوجيا البناء د/ اسالم حمدى  

ARC 213ARCN210تكنولوجيا البناء 

1ARC 211ARCN111ARCn111انشاء معمارى 

2ARC 212ARCN112ARCn112إنشاء معماري

--ARC 330معدات البناء 

--ARC 434قياسى توحيد 

لوجيا البناء تكنود/ شريف صالح الدين 

1ARC 214ARCN114 ARCn114حاسب آلي  تطبيقات

-2ARC 313ARCN217حاسب الى 

--ARC 532الحاسب االلى فى العمارة 

تكنولوجيا البناء د/ نيفين جادو 

--ARC 533نظم ومواد بناء 

--7ARC 521معمارىتصميم 

--ARC 560مشروع تخرج

تكنولوجيا البناء يحي د/هشام  

1ARC 241ARCN141ARCn141تاريخ العمارة

1ARC 211ARCN111ARCn111انشاء معمارى 

2ARC 212ARCN112ARCn112إنشاء معماري

1ARC 220ARCN12ARCn120نظريات العمارة 

معتز محمود الباز د/ 
ادارة المشروعات  

وتكنولوجيا البناء 

--ARC 450عات ادارة مشرو

--1ARC 412رسومات تنفيذية 

--2ARC  413رسومات تنفيذية 

--7ARC 521تصميم معمارى

التصميم العمرانى ا.م.د/ انجى شوكت  

--ARC 523تصميم عمرانى 

--ARC 560مشروع تخرج

1ARC 221ARCN121ARCn121تصميم معمارى 
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2ARC 222ARCN122ARCn122عماري تصميم م

التصميم العمرانى د/ مهاد عمارة 

-ARC 321ARCN221الدراسات المعمارية اإلنسانية 

--ARC 431تجديد وارتقاء 

1ARC 221ARCN121ARCn121تصميم معمارى 

2ARC 222ARCN122ARCn122تصميم معماري 

تدريب بصرى د/ اميرة مصطفى  

--ARC 551جماليات التشكيل 

1ARC 223ARCN123ARCn123تدريب بصري 

-2ARC328ARCN225تدريب بصرى 

تصميم داخلى د/ مروة البسيونى  

1ARC223-ARCN123- ARCn123ARCN123ARCn123تدريب بصري 

-2ARC328-ARCN225ARCN225تدريب بصرى 

ARC218-ARCN213- ARCn213ARCN213ARCn213ظل ومنظور 

--ARC452العمارة الداخلية 

التصميم العمرانى د/ فاطمة مجدى حسين  

-ARC324ARCN224تصميم منهجى 

1ARC214ARCN114ARCn114آلي حاسب  تطبيقات

-٣ARC 322ARCN222تصميم معمارى 

-4ARC323-ARCN223ARCN223تصميم معمارى

التصميم العمرانى د/ احمد نور  

--٥ARC 421تصميم معمارى 

--6ARC422تصميم معمارى

--ARC560مشروع تخرج
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التصنيع رابعا: قسم هندسة 

المقررات من واقع الجدول الدراسي التخصص الدقيق التخصص العام اسمـاء  أعضاء هيئة التدريس 
الكود

2٠2٠الئحه  2٠18الئحه 2٠12الئحه 

عبد العزيز كحيل   أحمد ا.د / 

هندسة التصنيع 

Mechanical Engineering

--MNF534األلية وتكامل انظمة التصنيع 

--MNF101رســـــم هندسي ممدوح  صابر السيد ا.د/ 

أ.م .د/أحمد فؤاد السنبارى 

-MNF 211MNFN111ميكانيكا المواد 

-MNF 216MNFN 116(2ات  )رسم ماكين

MNF 324MNFN 224(2تصميم ماكينات )

أ.م .د/ جعفر  أحمد حسين 
--MNF 433اهتزازات ميكانيكيه 

--MNF 215( 2ميكانيكا االالت )

--MNF  322(1تصميم ماكينات )أ.م . د/ سراج الدين خليفة 

Fluid Power Engineeringأ.د/ محمود جالل الدين  ربيع 

--MNF 522منظومات القدرة  الهيدروليكية 

--MNF 413التحكم اآللى 

الكهروهيدروليكية  المنظومات  
والنيوماتيكية 

MNF  537--

Tribology - lubrication and lubricationأ.د/ نبيل عبد الحميد جادللا 
-MNF312MNFN212( 1تطبيقات حاسب )

-MNFN002-رسم هندسى )تخطيطات هندسية( 

Computatioal Fluid Dynamicsد/ عبد المجيد عبد اللطيف عبد للا 

-MNF 314MNFN 214ديناميكا حرارية 

MNF311MNFN211ميكانيكا الموائع 

GEN351GENN351aGENn311اقتصاديات  هندسية 
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د /  ماهر عبد المنعم خليفه 

التصنيع هندسة 

Composite  Materials

-MNF 101MNFN003مبادىء هندسة  األنتاج 

--MNF 102هندسة  إنتاج 

--MNF 424المواد المتقدمة  والمركبة 

د/ متولى عبدالغفار متولى عبدالغفار  

-)تخطيطات هندسية   1رسم هندسى 
1  )2٠2٠

--MNFn001

MNFn002--2٠2٠ئحة ال 2-تخطيطات هندسية  

--MNF 552ادارة مشروعات صناعية 

Mechanical and Aerospace Engineeringد/متولي حسين متولي 
--MNF 210تكنولوجيا الهندسة   الميكانيكية 

-GENN351a-اقتصاد هندسى 

د/محمد محمد سعد عبد الكريم 

Industrial engineering

--MNF 433واألنتاج  إدارة العمليات 

--MNF511التحكم فى الجودة  وادارة الجودة 

--MNF412بحوث عمليات صناعية 

د/ نصرالدين أحمد ابراهيم  عارف 
-MNF  325MNFN225قياسات  هندسية لألطوال 

--MNF 411قياسات  ميكانيكية 

Automotive Engineeringد/ طارق أحمد عبده عبد للا 
-MNF 211MNFN111ميكانيكا المواد 

-MNF 214MNFN114(1رسم ماكينات )

د/ رحاب ابراهيم احمد على 

Mechanical design

-MNF 213MNFN113( 1ميكانيكا االالت )

-MNF 215MNFN 115( 2ميكانيكا االالت )

--MNF 423تصميم  بمساعدة    بالحاسب 

ماد حسني عزب سالم د/ اعت

--CNCMNF 422ماكينات   

--MNF521الحاسب التصنيع بمساعدة 

-MNF  322MNFN222(1تصميم ماكينات )
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د/ ابراهيم صبري ابراهيم محمود 

هندسة التصنيع 

Production Engineering

--MNF 530التقنيات المتقدمة  لتشكيل المعادن 

--MNF523األنتاج تصميم مساعدات  

--MNF421عمليات وصل  اللحام 

د/احمد محمد الورداني 
--MNF 425طرق التصنيع الحديثة 

-MNFN003-مبادىء هندسة  األنتاج 

Thermal Fluidsد/ محمد رياض محمد عبد العال 

--MNF524األنظمة الحرارية الصناعية 

-MNF 314MNFN 214ديناميكا حرارية 

-MNF311MNFN211ميكانيكا الموائع 

ــ  Automatic Controlد/  يحيى محمود العطار ـ
Metal Forming and Machining

Hydraulic Powerـــ System

--MNF 531النمذجة والمحاكاه 

د/ محمود صالح محمد جمال الدين  
 عبدالخالق 

Materails  Engineering ـــ Control and 
Quality Systems

-MNF 212MNFN112اساسيات علم المواد 

-MNF 222MNFN 122تك وإختبار المواد 

Metallurgical Engineeringد/ حنان عبد القادر عبدالفتاح يوسف 
-MNF 212MNFN112اساسيات علم المواد 

-MNF 222MNFN 122تك وإختبار المواد 

راهيم محمد أبو عقيل د/ محمد محمد اب
Welding - Mechanical design- 

  Materails  Engineering

-MNFN002-2٠18تخطيطات هندسية  

--MNF  321نظرية قطع المعادن 

--MNF421عمليات وصل  اللحام 

د/محمد رافت محمد عواد 
Machine design and  Advanced 

Manufacturing Processes 

-MNF 323MNFN223ك سباكة ت

--MNF523تصميم مساعدات األنتاج 

خامسا: قسم الهندسة المدنية 
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2٠2٠الكود الئحه المقرراتالتخصص الدقيق التخصص العام أعضاء هيئة التدريس 

ا د أدهم عبد الرازق 

هندسة مدنية 

Soil mechanics and foundation

 1ميكانيكا التربة 
 2ميكانيكا التربة 

 1االساسات 
 2االساسات 

المنشآت الساندة للتربة 

CIPn 210
CIPn 212
CIPn310
CIPn411
CISn410

Reinforced concrete structuresد. أيمن عزت محمد 

 1خرسانة مسلحة 
 2خرسانة مسلحة 
 ٣خرسانة مسلحة 
 4خرسانة مسلحة 
 ٥خرسانة مسلحة 

 االنشائية الديناميكا 
 ة الزالزل هندس

موضوعات متقدمة في الهندسة  
 االنشائية 

 التحليل االنشائي بالحاسب 

CISn212
CISn213
CISn323
CISn324
CISn422
CISn330
CISn430
CISn331
CISn431

Properties and strength of materialsد. أميرة عبد العزيز جوهر

 1خواص مواد 
 2خواص مواد 
 المواد المركبة 

 في صناعة التشييد االستدامة 
 فحص وصيانة المنشآت 

موضوعات متقدمة في خواص  
 ومقاومة المواد 

CISn113
CISn114
CISn420
CISn328
CISn333
CISn433
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Structural Analysisد. تامر سليم يوسف 

 1التحليل االنشائي 
 2التحليل االنشائي 
 ٣التحليل االنشائي 
 4التحليل االنشائي 
 ٥التحليل االنشائي 

 الديناميكا االنشائية 
موضوعات متقدمة في الهندسة  

 االنشائية 
 التحليل االنشائي بالحاسب 

CISn111
CISn112
CISn211
CISn220
CISn421
CISn330
CISn331
CISn431

Construction Project Managementد محمد عبد الرجمن المصري 

 مشروعات التشييد إدارة 
 تخطيط وجدولة التشييد 

 يا المعلومات في التشييد تكنولوج
دراسة الجدوى وتقييم المشروعات 

 هندسة القيمة 
 إدارة الموارد البشرية 

CISn326
CISn329
CISn423
CISn334
CISn434
CIVn454
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مدى التزام هيئة التدريس بالمنهج الموجود في الالئحة.  -80

بتوصيف  المنهج   • تفصيال  ترجمته  تمت  وقد  ملزم  بالالئحة  مقرر    المقررات المحدد  بكل  تغطية    الخاص  عن  سنويا  تقريرا  التدريس  هيئة  ويقدم عضو 
 محتويات المقرر وشمولية االمتحانات لمخرجات التعلم وتحليال لمدلول نتائج الطالب وتوصية باإلجراءات الالزمة إلصالح السلبيات. 

ختلفة بالبرنامج وتحديد ومراجعة المحتوى العلمى لكل مكرر  او التتابع للمقررات الم  تشكل لجان علمية باالقسام التعليمية لمتابعة مدي التناغم  او التكرار  •
 لضمان عدم التكرار او ترك محتوى اساسي في مقرر. 

م  ذ االز يناقش مجلس القسم اي قصور تم في محتوى مقرر بعد بيان ذلك عند تدريس المقرر المعتمد عليه ويتم التحقق من القصور وبيان اسبابه واتخا •
 ب االمثل . لتغطيته للطالب باالسلو

يتم عمل استطالع رأي للطالب لبيان اطالعخم على المحتوى الخاص بالمقرر ومدى اكتمال ذلك المحتوى ومدى استفادتهم من دراسته   •

الثابت للتعليم عن  ضرات المباشرة او الموقع ةتتم المتابعة الدقيقة من وحدة التعليم عن بعد لما يقوم عضو هيئة التدريس من رفعه او تقديمه للطلبة في المحا  •
 بعد . 

مدى تكامل المادة العلمية بين القائمين بالتدريس لنفس الطالب.   -81

المقرر.  رر خبرة هو منسق  اء مجموعة تدريس المققام مجلس األكاديمية بوضع اليه الختيار األستاذ واالستاذ المشارك تضمن التكامل بين القائمين بالتدريس لذات المقرر، ويكون أكثر أعض
للقائمين بتدريس نفس المقرر للتنسيق والجميع يلتزم   كما تضمن االليه قواعد التعامل بينهم لضمان تكامل المادة العلمية والمساواة لجميع طالب المقرر الواحد. حيث يتم عقد اجتماعات دورية

قدمها الطالب والمحتوى العلمي ومخرجات التعلم وآلية التقييم. كما يتم عقد اجتماع للتنسيق قبيل وضع والتقارير التي يبتوصيف المقرر بجميع عناصره خاصة المرجع األساسي والتمارين  
 االمتحان ينتهي بتوقيع محضر تنسيق.

أستاذ المقرر وأعضاء هيئة التدريس المشاركينألية تحديد : 55ملحق رقم 
محضر التنسيق المتحانية متضمنة: عينة من نماذج إدارة العملية ا44ملحق رقم 
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مدى حداثة األجهزة والمعدات بالمعامل والورش، وهل تعمل بكفاءة، وتحديد وجود نقص في أجهزة في أي معمل أو وجود أجهزة ال  -82
 تعمل.

لتحديث المستمر للمعامل وتنفيذ خطط الصيانة الدورية التي تمكن من تالفي  معظم االجهزه والمعدات بالمعامل والورش تعمل بشكل جيد وتم تحديث جزء كبير منها، حيث تعمل األكاديمية علي ا
 ة المعامل والورش.  وجود اجهزه ال تعمل. كما يتم تفعيل خطط للتطوير تتم علي مراحل وفيما يلي عرضا موجزا لحال

قرر الذي يفرضها على الطالب(: قائمة بالمعامل واألجهزة المتوفرة بكل معمل والتجارب الممكن القيام بها والم2٥)ملحق 

أوال: معامل تتبع قسم العلوم األساسية 
2٠19-2٠18وقد تم تحديث معظمها عند تطويرها بالعام 

االجهزه حداثه  كفاءة االجهزه اسم المعمل 

2٠19 - 2٠18تم التطوير  .%8٥و  %8٠تتراوح كفاءة األجهزة بالمعمل بين (1معمل فيزياء رقم )
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2٠19 - 2٠18تم التطوير  .%8٥و  %8٠تتراوح كفاءة األجهزة بالمعمل بين (2اء رقم )معمل فيزي

–معمل النظرية الحديثه للجوامد 
( ٣فيزياء )

2٠19 - 2٠18تم التطوير  .%8٥و  %8٠األجهزة بالمعمل بين تتراوح كفاءة 
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فيزياء    -معمل اشباه الموصالت 
(4 ) 

2٠19 - 2٠18تم التطوير  .%8٥و  %8٠ل بين تتراوح كفاءة األجهزة بالمعم

2٠19 - 2٠18تم التطوير  .%8٥و  %8٠تتراوح كفاءة األجهزة بالمعمل بين معمل كيمياء 
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ثانيا: معامل تتبع قسم الهندسة  الكهربيه )االتصاالت والحاسبات( 
ما هو جديد، تم عمل  بكل هو موضح بالجداول التالية الخاصة بكفاءة األجهزة بالمعامل. و لمواكبة التطور التكنولوجى و إضافة تجارب تساعد الدارسين فى اإللمام  تعتبر كفائة األجهزة بمعامل قسم الكهرباء مقبولة الى حد كبير كما 

خطة لتطوير و تحديث األجهزة بالقسم وتم بالفعل توريد أجهزة جديدة لعدد من معامل القسم. 

اسم المعمل 
ه كفاءة االجهز

حداثه االجهزه
العدد اسم الجهاز النسبه 

معامل الدور الرابع

اإلتصاالت الناظرية و الرقمية 
Analog & Digital 

Comm.Lab. 

Signal Generator8%7٠كفاءة االجهزة 

تم بدء  
التطوير  

2٠18 -
2٠19

20MHZ Oscilloscope KI 7025A8%6٠كفاءة االجهزة 

Power Supply ( Audio Generator )8%8٠ة كفاءة االجهز

FM-AM Signal Generator1%1٠٠كفاءة االجهزة 

Communication Training set 1 %1٠٠كفاءة االجهزة 
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 معمل اتصاالت المتقدمة 
Advanced Comm. Lab.

Satellite receiving system1%  ٠كفاءة االجهزة 

تم بدء  
التطوير  

2٠18 -
2٠19

Satellite Trainer1%1٠٠كفاءة االجهزة 

USRP+ Labview Software1%1٠٠كفاءة االجهزة 

20MHZ Oscilloscope  7202296%  ٥٠االجهزة كفاءة 

GSM Trainer1%1٠٠كفاءة االجهزة 

Funct  Generator1%1٠٠كفاءة االجهزة 

power supply1%1٠٠كفاءة االجهزة 

معمل الهوائيات 
Antennas Lab .

Accessories2%6٠كفاءة االجهزة 

تم التطوير  
2٠18 -

2٠19

Antenna System trainer  PTE0092%  ٥٠كفاءة االجهزة 

Transmitter 167 MHZ  0294227٣%  ٥٠كفاءة االجهزة 

Transmission system ED-3200B2%8٠كفاءة االجهزة 

Control unit ED- 3200A2%8٠كفاءة االجهزة 

%8٠كفاءة االجهزة 

Receiver 3200c

2
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الراديو و التلفزيون معمل 
Radio & T.V Lab . 

Video and TV trainer PT943202%8٠كفاءة االجهزة 

تم بدء  
التطوير  

2٠18 -
2٠19

Color television trainer PT 932012%8٠كفاءة االجهزة 

Radio System trainer PT 943292%6٠كفاءة االجهزة 

Oscilloscope 20MHZ 702358%4٠كفاءة االجهزة 

LED Television trainer1%1٠٠كفاءة االجهزة 

%1٠٠كفاءة االجهزة 

LCD Television trainer

1

 معمل هندسة التحكم 
Automatic Control Lab

Analog Servo motor trainer ED 4400٣%  ٥٠كفاءة االجهزة 

تم التطوير  
2٠18 -

2٠19

PLC Traine ED 42601%1٠٠كفاءة االجهزة 

30MHZ Oscilloscope OSC 10306%7٥كفاءة االجهزة 

Avo meters & Accessories KL92001

PID Control Panel1%1٠٠كفاءة االجهزة 

Oscilloscope1%1٠٠كفاءة االجهزة 
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معمل القوي
Power Lab.

تم بدء  
التطوير  

2٠18 -
2٠19

معامل الدور الثاني 

معمل معالجة اإلشارات الرقمية 
DSP Lab. 

DSP unit Uce A 60212%7٠كفاءة االجهزة 

تم التطوير  
2٠19 –

2٠2٠

Main unit C1- 510012%7٠كفاءة االجهزة 

%1٠٠كفاءة االجهزة 
PC Computer 

و   i5 Coreجاز كمبيوتر جديد  16تم توريد عدد 
 SRDالسوفت وير الخاص بجهاز 

18
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معمل المايكروبروسيسور 
Microprocessor Lab. 

%1٠٠كفاءة االجهزة 

PC Computer1٥

تم التطوير  
2٠19 -

2٠2٠

Function generator    
(SFG 2010) 

1

Oscilloscope 200 MHZ     (
GOS 6200 (

1

Processors kit
8

معمل مشاريع 
Project Lab .

Spectrum Analyzer GSP-8271%9٥كفاءة االجهزة 

جاري 
التطوير  

2٠2٠ -
2٠21

Function Generator SFG- 2010٣%8٠كفاءة االجهزة 

Power Supply unit GPR- 30604%8٠االجهزة كفاءة 

Oscilloscope 200MHZ GOS- 62001%9٠كفاءة االجهزة 

Oscilloscope 200MHZ GOS- 1022٣

Oscilloscope 20MHZ EX 4104
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معمل هندسة الميكروويف 
Microwave Lab . 

X- band microwave trainer Pt 941242 %7٠جهزة كفاءة اال

جاري 
التطوير  

2٠2٠ -
2٠21

ED microwave trainer (X-band) ED 30002%7٠كفاءة االجهزة 

VSWR meter SWR 30022%7٠كفاءة االجهزة 

معمل القياسات الكهربيه  
 وااللكترونية 

Measurements Lab.

Oscilloscopes G05-6204%8٥كفاءة االجهزة 

تم بدء  
التطوير  

2٠19 -
2٠2٠

All-in one instrument PT-93004%9٠كفاءة االجهزة 

Analog Lab unit IDL- 6004%9٠كفاءة االجهزة 

Digital & analog Avo-meters8%8٥كفاءة االجهزة 

Dc- Power Supply  unit KL920018%8٠كفاءة االجهزة 

LCR – meter 8/582%8٠كفاءة االجهزة 
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معمل الدوائر المنطقية 
Logic Circuits Lab .

Basic logic unit   KL- 310011٠%7٠كفاءة االجهزة 

تم بدء  
التطوير  

2٠19 -
2٠2٠

logic circuits modules KL- 33001-KL330131٣%٥٠كفاءة االجهزة 

Signal Generators GFG8020H٥%8٥االجهزة كفاءة 

Oscilloscopes B641168٥%6٠كفاءة االجهزة 

Integrated circuits tester GUT 6000A2%9٠كفاءة االجهزة 

و    معمل الدوائر الكهربية
 اإللكترونية 

Basic Electrical & 
Electronics Lab . 

Basic electric Circuits unit KL- 121001٠%9٠كفاءة االجهزة 

تم بدء  
التطوير  

2٠19 -
2٠2٠

Basic electronic KL- 1300828%9٠كفاءة االجهزة 

Basic electronic KL- 130092%9٠كفاءة االجهزة 

%8٥كفاءة االجهزة 
Educational System kit(diode ،op-am  ،

transistor...etc) KL- 23001 
17

٥ 20MHZ Oscilloscope Gos – 620 %9٠كفاءة االجهزة 

٥ V ،I meters & Accessories KL 18001 ،18002 %9٥كفاءة االجهزة 

معامل مبني الملحق 
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24اجهزه حاسب %9٠كفاءة االجهزة معمل شبكات 

تم  
التطوير  

2٠17 -
2٠18

61اجهزه حاسب %8٥كفاءة االجهزة 2معمل حاسب 

تم  
التطوير  

بخطه  
ه سابق
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61اجهزه حاسب %8٥كفاءة االجهزة ٣معمل حاسب 

تم  
التطوير  

بخطه  
سابقه 

بالمبني الرئيسي( )معامل الدور الرابع  2019-2018نموذج لألجهزة التى تم توريدها )اسعار وتاريخ توريد( بخطه الصيانه والتطوير فى العام األول 

المبلغ  تاريخ التوريد  الشركة الموردة  هاز اسم الج م

معمل االتصاالت التناظرية والرقمية -أوال :

- - األكاديمية الحديثة  داتا شو ماركة باناسونك  1

- - تم عمل الصيانه الدوريه  اليوجد أجهرة جديدة  2

معمل االتصاالت المتقدمة  -ثانيا :

- - األكاديمية الحديثة  داتا شو ماركة باناسونك  1

19728.7٠ 1/8/2٠18 نتجريتور سمارت ا GSM           هازج 2

17784٠ 1/8/2٠18 سمارت انتجريتور  (  DSP) نقل معمل    SRDجهاز    ٣

296747,7٠ 1/8/2٠18 سمارت انتجريتور  DSPمعمل    SRDسوفت وير خاص بجهاز  4

64661,71 18/7/2٠18 المجموعة العربية للتمثل التجارى  function Generatorجهاز  ٥

12447.17 18/7/2٠18 المجموعة العربية للتمثل التجارى  Power sapply جهاز          6

212٥8.72 ٣/6/2٠18 النخيلى  Spectrum Analyzerجهاز       7

- - - USRP+ Labview Software (sharing with radio & TV Lab) 8
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معمل الهوائيات والموجات  -ثالثا :

- - األكاديمية الحديثة  ماركة باناسونك  داتا شو 1

- - تم اصالح ورفع كفاءة المعمل من خالل صيانته  اليوجد أجهرة جديدة  2

معمل الراديو والتلفزيون -رابعا :

- - األكاديمية الحديثة  باناسونك داتا شو ماركة   1

12447.17 18/7/2٠18 المجموعة العربية للتمثل التجارى  Power supply 2

64661.17 18/7/2٠18 النخيلى  Function Generator ٣

27.٠٥9 6/12/2٠18 المجموعة العربية للتمثل التجارى  LED Television trainer 4

26.٠47 6/12/2٠18 التجارى المجموعة العربية للتمثل  LCD Television trainer ٥

7.21٥ 6/12/2٠18 المجموعة العربية للتمثل التجارى  FM Serio 6

تحكم االلي معمل ال -خامسا :

- - األكاديمية الحديثة  داتا شو ماركة باناسونك  1

82٥9٣ 1/8/2٠18 المجموعة العربية للعلوم والتكنولوجيا  PID Control Panelجهاز   2

8971.8٠ 1/8/2٠18 المجموعة العربية للعلوم والتكنولوجيا  Oscilloscope 150mhzجهاز    ٣

معمل االالت والقوي  -سادسا:

- - األكاديمية الحديثة  داتا شو ماركة باناسونك  1

- - تم عمل الصيانه الدوريه  اليوجد أجهرة جديدة  2
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الهندسة المعمارية ثالثا: معامل تتبع قسم 
وتحتوي علي معامل الحاسب والماكيتات وتم تحديثهم بخطط تطوير سابقه.

حداثه االجهزهكفاءة االجهزه اسم المعمل

.%8٠و  %7٠تتراوح كفاءة األجهزة بالمعمل بين  1معمل حاسب 
 تم التطوير  بخطه سابقه 

2٠2٠-2٠19ماوس  ٣٠تم توريد 
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.%8٥و  %7٥تتراوح كفاءة األجهزة بالمعمل بين  4معمل حاسب 
 تم التطوير  بخطه سابقه 

2٠2٠-2٠19ماوس  ٣٠تم توريد 

.%7٥و  %6٥بالمعمل بين تتراوح كفاءة األجهزة  معمل الماكيتات 
يتم الصيانه الدورية وجاري البدء  

 بخطه التطوير 
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رابعا: معامل وورش تتبع قسم هندسة التصنيع 
نقل مبني الورش وتجديده واضافه بعض االجهزه الجديده. تم 

حداثه االجهزهاجهزه جديده كفاءة االجهزه اسم المعمل/الورشه 

الورش التعليمية

اطة ورشه الخر
تتراوح كفاءة األجهزة  

و   %8٠بالمعمل بين 
8٥%. 

إضافة مخرطة إضافية لطلبة المستوى األول والثاني 
تم التطوير  

2٠18 - 2٠19
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ورشة سباكة المعادن 
تتراوح كفاءة األجهزة  

و   %8٠بالمعمل بين 
8٥%. 

فرن كهرباء لسباكة األلومنيوم   1تم تجهيز الورشة بعدد 
 والنحاس 

كينة قطع األلواح باستخدام البالزما )الواح  تم اضافه ما
 مم(  ٣تخانة أقل من 

تم التطوير  
2٠18 - 2٠19

ورشة اللحام 
كفاءة األجهزة  تتراوح 

و   %8٠بالمعمل بين 
8٥%. 

وإضافة     TIGوماكينة لحام    MIGتم إضافة ماكينة لحام 
 ECMو EDMجهازى قطع باستخدام:  

تم التطوير  
2٠18 - 2٠19
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شة الحدادة ور
تتراوح كفاءة األجهزة  

و   %8٠بالمعمل بين 
8٥%. 

-
تم التطوير  

2٠18 - 2٠19

ورشة النجارة 
تتراوح كفاءة األجهزة  

و   %8٠بالمعمل بين 
8٥%. 

-
تم التطوير  

2٠18 - 2٠19
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ورشة الصاج والبرادة 
تتراوح كفاءة األجهزة  

و   %8٠بالمعمل بين 
8٥%. 

-
تم التطوير  

2٠18 - 2٠19

ورشة التجليخ والقياسات 
تتراوح كفاءة األجهزة  

و   %8٠بالمعمل بين 
8٥%. 

-
تم التطوير  

2٠18 - 2٠19
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ورشة الفريزة والمقشطة 
تتراوح كفاءة األجهزة  

و   %8٠بالمعمل بين 
8٥%. 

-
تم التطوير  

2٠18 - 2٠19

المعامل الدور الرابع

CNC معمل ال

%1٠٠كفاءة االجهزة 
٣٠تطوير  طالب و ٣٠ليتسع   CNCسيع معمل التم تو

 بالسيرفر  I5جهاز كمبيوتر 

تم التطوير  
2٠18 - 2٠19

Data show تثبيت %1٠٠كفاءة االجهزة 

%1٠٠كفاءة االجهزة 
بواسطة شركة     CNCتحديث السوفت وير لماكينات ال 

 إيمكو الموردة للماكينات 

%1٠٠كفاءة االجهزة 
وتحميله على      Sinumeric 840Dوير   شراء سوفت

 CNC بمعمل ال األجهزة

%1٠٠كفاءة االجهزة 
 Type Cisco SG200-50 50-port Ggabitسويتش  2

Smart Switch 

المعامل الدور الثاني 
تم التطوير   CADبالسيرفر لمعمل   I5جهاز كمبيوتر  ٣4تم تطوير  %1٠٠كفاءة االجهزة  معمل حاسبات تصنيع 
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Data show2٠19 - 2٠2٠ تثبيت %1٠٠كفاءة االجهزة 

معمل القياسات الميكانيكية  
 والمترولوجية 

تتراوح كفاءة األجهزة  
و   %8٠بالمعمل بين 

8٥%. 

مم تابع   ٠.٠٠1ساعة قياس عادى دقة   4تم إضافة عدد 
مواد القياسات المترولوجية للمستوى الثاني والقياسات  

 التالث. الميكانيكية للمستوى 

جاري التطوير  
2٠2٠ - 2٠21

تتراوح كفاءة األجهزة  
و   %8٠بالمعمل بين 

8٥%. 

مم. تابع   ٠.٠٠1ساعة قياس رقمى دقة   4تم إضافة عدد 
مواد القياسات المترولوجية للمستوى الثاني والقياسات  

 الميكانيكية للمستوى الثالث. 

تتراوح كفاءة األجهزة  
و   %8٠بالمعمل بين 

8٥%. 

تم إضافة جهاز قياس خشونة السطح تابع مواد القياسات  
 ي. المترولوجية للمستوى الثان

تتراوح كفاءة األجهزة  
و   %8٠بالمعمل بين 

8٥%. 

 Deadتم تصنيع جهاز معايرة أجهزة قياس الضغط )
Weight Tester) 

معمل اختبار المواد 
تتراوح كفاءة األجهزة  

و   %8٠بالمعمل بين 
8٥%. 

-
اري التطوير  ج

2٠2٠ - 2٠21
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معمل هيدروليك 
Hydraulic Lab.

األجهزة  تتراوح كفاءة 
و   %8٠بالمعمل بين 

8٥%. 
-

جاري التطوير  
2٠2٠ - 2٠21

 معمل الية 
Automatic control Lab.

تتراوح كفاءة األجهزة  
و   %8٠بالمعمل بين 

8٥%. 
-

جاري التطوير  
2٠2٠ - 2٠21
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موائع معمل ميكانيكا ال
تتراوح كفاءة األجهزة  

و   %8٠بالمعمل بين 
8٥%. 

-
التطوير  جاري 
2٠2٠ - 2٠21

معمل الديناميكا الحراريه 
Thermo Lab. 

تتراوح كفاءة األجهزة  
و   %8٠بالمعمل بين 

8٥%. 
-

جاري التطوير  
2٠2٠ - 2٠21
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المعامل بمبني الورش 

-%9٠كفاءة االجهزة معمل طرق القطع الحديثة 
تم التطوير  

2٠18 - 2٠19
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رابعا: معامل تتبع قسم الهندسة المدنية 
.2٠2٠ – 2٠19وقد تم انشاء المعامل العام الماضي 

حداثه االجهزه كفاءة االجهزه اسم المعمل 

2٠2٠ - 2٠19تم االنشاء  %1٠٠كفاءة االجهزة معمل خرسانه 
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2٠2٠ - 2٠19تم االنشاء  %1٠٠كفاءة االجهزة معمل خواص مقاومه مواد 

2٠2٠ - 2٠19تم االنشاء  %1٠٠كفاءة االجهزة معمل هندسه طرق 
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2٠2٠ - 2٠19تم االنشاء  %1٠٠كفاءة االجهزة معمل تربه وأساسات 

2٠2٠ - 2٠19تم االنشاء  %1٠٠كفاءة االجهزة معمل  مساحه 
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والورش.تمرة، وهل توجد خطط إحالل وتجديد للمعامل هل يوجد خطط للصيانة المس  -83

ب طبيعه الصيانه والعمل المطلوب. ومن توجد باألكاديمية خطه صيانه دوريه لجميع المباني واالجهزه والخدمات، وتتم بشكل يومي او أسبوعي او شهري او نصف سنوي او سنوي علي حس
لوميتال، وسروجي، وفني دهانات، وفني كهرباء، وفني حداده، كما توكل صيانة األجهزة ي تكيفات، وفني نجاره، وفني سباكة، وفني ااجل ذلك يوجد قسم للصيانه باألكاديمية ويتضمن فن

لجميع المعامل والورش الموجوده احالل وتجديد  لشركات متخصصة عند الحاجة لذلك باإلضافة الي اداره نظم المعلومات باألكاديمية. وقامت اداره االكاديميه واالقسام العلمية بعمل خطه  
المعنيين، كما تضمنت ايضا فنيين   حليه، تم االنتهاء بالفعل من بعض مراحلها وجاري العمل علي استكمال الجزء المتبقي بها. وشارك بعمل الخطط الساده أعضاء هيئه التدريسوهي خطه مر

، ومستمره الي االن حيث يعتبر هذا العام المرحله الثالثه بخطه  2٠19-2٠18ام  الل والتطوير للمعامل. تم البدء بها منذ عومهندسين، وتشتمل علي خططا للصيانة الدورية باإلضافة الي االح
 التطوير.

: خطط الصيانه باالكاديمية(62 )ملحق رقم 

أوال: معامل تتبع قسم العلوم األساسية 
الثالثه. وجاري االستكمال بالمرحله  وقد تم تطوير معامل قسم العلوم األساسية بالمرحله االولي

اسم المعمل 
خطط التطوير للمعامل والورش 

2021 - 2020مرحله ثالثه 2020 - 2019مرحله ثانيه 2019 - 2018مرحله اولي 

شراء بعد مستلزمات تجارب حاليهالصيانه الدورية تم االنتهاء من التطوير ( 1معمل فيزياء رقم )

شراء بعد مستلزمات تجارب حاليهالصيانه الدورية التطوير تم االنتهاء من ( 2معمل فيزياء رقم )

أضافه نسخ لتجارب قائمه وشراء بعض التجارب الصيانه الدورية تم االنتهاء من التطوير ( 3فيزياء )  –معمل النظرية الحديثه للجوامد 

 الجديده

أضافه نسخ لتجارب قائمه وشراء بعض التجارب الصيانه الدورية وير تم االنتهاء من التط ( 4فيزياء )   -معمل اشباه الموصالت 

 الجديده

شراء بعد مستلزمات تجارب حاليهالصيانه الدورية تم االنتهاء من التطوير معمل كيمياء 
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الخطه   مجموعه من الصور المختلفه لمعامل قسم العلوم االساسيه المطوره بالمرحله االولي من
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ثانيا: معامل تتبع قسم الهندسة  الكهربيه )االتصاالت والحاسبات( 
ستكمالها بالمرحله الثالثه  تم عمل خطة لتطوير و تحديث األجهزة بقسم الكهرباء )االتصاالت والحاسبات( تم تنفيذ بعضها بالمرحله االولي والمرحله الثانيه وجاري ا

بخطه التطوير.  

اسم المعمل 
ير للمعامل والورش التطوخطط 

- 2018مرحله اولي  
2019

- 2019مرحله ثانيه 
2020

2021 - 2020مرحله ثالثه  

معامل الدور الرابع

 اإلتصاالت الناظرية و الرقمية 
Analog & Digital Comm.Lab.

الصيانه الدورية واستكمال التطويرالصيانه الدورية تم بدء التطوير 

اتصاالت المتقدمة معمل   
.Advanced Comm. Lab

الصيانه الدورية واستكمال التطويرالصيانه الدورية تم بدء التطوير 

 معمل الهوائيات 
Antennas Lab .

الصيانه الدورية الصيانه الدورية تم التطوير

 معمل الراديو و التلفزيون 
Radio & T.V Lab . 

التطوير الصيانه الدورية واستكمالالصيانه الدورية تم بدء التطوير 

 معمل هندسة التحكم 
Automatic Control Lab

الصيانه الدورية  الصيانه الدورية تم التطوير

معمل القوي 
Power Lab.

جاري بدء خطه التطوير الصيانه الدورية الصيانه الدورية 

معامل الدور الثاني 
معمل معالجة اإلشارات الرقمية 

DSP Lab. 
الصيانه الدورية تم التطويرالصيانه الدورية 

معمل المايكروبروسيسور
Microprocessor Lab.

الصيانه الدورية واستكمال للتطويرتم التطويرالصيانه الدورية 



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 235

معمل مشاريع 
Project Lab .

جاري بدء خطه التطوير الصيانه الدورية الصيانه الدورية 

الميكروويف معمل هندسة  
Microwave Lab . 

جاري بدء خطه التطوير انه الدورية الصيالصيانه الدورية 

 معمل القياسات الكهربيه وااللكترونية
Measurements Lab . 

جاري استكمال خطه التطويرتم البدء في التطويرالصيانه الدورية 

 معمل الدوائر المنطقية 
Logic Circuits Lab . 

جاري استكمال خطه التطويرتم البدء في التطويرالدورية الصيانه 

 و اإللكترونية   مل الدوائر الكهربيةمع
Basic Electrical & Electronics Lab . 

جاري استكمال خطه التطويرتم البدء في التطويرالصيانه الدورية 

معامل مبني الملحق

الصيانه الدورية وتجديد رخص البرامجالدورية الصيانه الصيانه الدورية معمل شبكات 

الصيانه الدورية وتجديد رخص البرامجالصيانه الدورية ية الصيانه الدور2معمل حاسب 

الصيانه الدورية وتجديد رخص البرامجالصيانه الدورية الصيانه الدورية 3معمل حاسب 

2٠2٠ –  2٠19)اتصاالت وحاسبات( التي تم تطويرها بالمرحله الثانيه صور بعض معامل قسم الكهرباء 
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م الهندسة المعمارية ثالثا: معامل تتبع قس
وتحتوي علي معامل الحاسب والماكيتات وقد تم تجديدها في خطه تطوير سابقه ويجري حاليا الصيانه الدوريه لها. 

كفاءة االجهزه اسم المعمل 

للمعامل والورش خطط التطوير 

- 2018مرحله اولي 

2019

2021 - 2020مرحله ثالثه 2020 - 2019مرحله ثانيه 

الصيانه الدورية وتجديد رخص البرامجالصيانه الدورية الصيانه الدورية . %8٠و  %7٠تتراوح كفاءة األجهزة بالمعمل بين  1اسب معمل ح

الصيانه الدورية وتجديد رخص البرامجالصيانه الدورية الصيانه الدورية . %8٥و  %7٥بالمعمل بين تتراوح كفاءة األجهزة  4معمل حاسب 

الصيانه الدورية وبدء خطه تطويرالصيانه الدورية الصيانه الدورية . %7٥و  %6٥تتراوح كفاءة األجهزة بالمعمل بين معمل الماكيتات

معامل قسم العماره
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معامل وورش تتبع قسم هندسة التصنيع رابعا: 
مدربين والمخازن ونقلها الي مبني منفصل لتلبى مطالب الجودة واألمان الصناعي بالمرحله االولي من التطوير.  تم إعادة توزيع الورش المختلفة طبقاً لمتطلبات اعضاء هيئه التدريس المشرفين وال

االولي والثانيه وجاري االستكمال بالمرحله الثالثه.والبدء في تطوير بعض المعامل بالمرحله 

اسم المعمل/الورشه 
خطط التطوير للمعامل والورش 

2021 - 2020مرحله ثالثه 2020 - 2019مرحله ثانيه 2019 -2018مرحله اولي 

الورش التعليمية

الصيانه الدورية  الصيانه الدورية تم التطويرورشه الخراطة

الصيانه الدورية  الصيانه الدورية تم التطويرورشة سباكة المعادن

الصيانه الدورية  الصيانه الدورية تم التطويرورشة اللحام 

الصيانه الدورية  الصيانه الدورية تم التطويرحدادة ورشة ال

الصيانه الدورية  الصيانه الدورية تم التطويرورشة النجارة 

الصيانه الدورية  الصيانه الدورية تم التطويرورشة البرادة

الصيانه الدورية  الصيانه الدورية تم التطويرورشة التجليخ 

الصيانه الدورية  صيانه الدورية التم التطويرورشة فريزة ومقشطة

المعامل الدور الرابع

الصيانه الدورية  الدورية الصيانه تم التطويرCNC معمل ال

المعامل الدور الثاني 

الصيانه الدورية وتجديد رخص البرامجتم التطويرالصيانه الدورية معمل حاسبات تصنيع

جاري بدء خطه التطوير الصيانه الدورية يانه الدورية الصمعمل القياسات الميكانيكية والمترولوجية 

جاري بدء خطه التطوير الصيانه الدورية الدورية الصيانه معمل اختبار المواد 

جاري بدء خطه التطوير الصيانه الدورية الصيانه الدورية معمل هيدروليك

جاري بدء خطه التطوير الصيانه الدورية الصيانه الدورية معمل الية 

التطوير جاري بدء خطه الصيانه الدورية الصيانه الدورية معمل ميكانيكا الموائع

جاري بدء خطه التطوير الصيانه الدورية الصيانه الدورية معمل الديناميكا الحراريه
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المعامل بمبني الورش 

الصيانه الدورية  الصيانه الدورية تم التطويرمعمل طرق القطع الحديثة

مجموعه صور متنوعه لمعامل وورش قسم التصنيع المطوره 
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 خامسا: معامل تتبع قسم الهندسة المدنية 
وتم بدء االستخدام لها.   2٠2٠  – 2٠19وقد تم انشاء المعامل العام الماضي  

اسم المعمل 
خطط التطوير للمعامل والورش 

2021 - 2020ثالثه له مرح 2020 - 2019مرحله ثانيه  2019 - 2018مرحله اولي 

تم التفعيل تم االنشاء -معمل خرسانه

تم التفعيل تم االنشاء -معمل خواص مقاومه مواد 

تم التفعيل تم االنشاء -معمل هندسه طرق 

تم التفعيل تم االنشاء -معمل تربه وأساسات 

تم التفعيل تم االنشاء -معمل  مساحه 

المنشئه حديثا مدنينماذج لمعامل 
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مدى تنوع المراجع العلمية بالمكتبة بشكل عام، ومدى تردد الطالب عليها. -84

طالب. 169٣بة للعام السابق حوالي تغطي المراجع العلمية بالمكتبة بالشكل المطلوب جميع برامج األكاديمية وذلك لتنوعها كم يتضح من الجدولين ادناه. وقد تردد علي المكت

لمي القسم العم
نسبه المترددين علي المكتبه للعام 

السابق

 ٥٠٠قسم العلوم األساسية 1

 ٥٠٣الهندسة الكهربائية )اتصاالت وحاسبات(  2

 4٥2قسم التصنيع ٣

 2٣8قسم العمارة 4

169٣اإلجمالي 

التخصص 
عدد العناوين

2٠19/ 2٠18مشتراة عام 2٠18/2٠19مشتراة قبل 

٣4٥12علوم أساسية 

628٣1الهندسة الكهربائية )اتصاالت + حاسبات( 

٥1٠٣6عمارة وتكنولوجيا البناء هندسة ال

288٣1هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج

177111٠المجموع 

1881اإلجمالي

0

200

400

600

عدد الطالب

اعداد املرتددين علي املكتبه
قسم العلوم 

األساسيه

قسم الحاسبات
واالتصاالت

قسم العماره
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المراجع بالمكتبات العلمية باألكاديمية

القسم
االجمالي2٠2٠الي    2٠1٠مراجع من 2٠1٠الي    2٠٠٠مراجع من 2٠٠٠مراجع قبل عام  

عدد النسخ عدد المراجع عدد النسخ عدد المراجع عدد النسخ عدد المراجع عدد النسخ عدد المراجع 

12٣19٠٠148٣8٥14٥18٣4162468علوم أساسية 

24811٣12٥186٠19٥2٥76942248 الهندسة الكهربائية )اتصاالت + حاسبات( 

2٠٣28416٣224187198٥٥٣7٠6وتكنولوجيا البناء  عمارةهندسة ال

144٥711٠٣1٣2881٣٠٣٣٥8٣٣هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج

718٣88666٥16٠161٥768199862٥٥االجمالي

اإللكترونية. هل يوجد بالمكتبة حاسبات ليمكن االطالع على المراجع   -85

( جهازا بمكتبة مبنى الملحق متصلة باإلنترنت. 9( جهاز بمكتبة المبنى الرئيسي و)12ز حاسب منهم )( جها21يوجد بالمكتبات عدد )

هل توجد قاعات للمناقشة بكل قسم علمي، هل تتوفر خدمات اإلنترنت بكل مباني المعهد وبسرعة مناسبة )تتناسب السرعة مع عدد  -86
 أعضاء الطالب بالمعهد(.

المشاريع منها معامل المشاريع وصاالت الرسم والمدرجات مع العلــم أن جميــع المــدرجات مضــائة جيــدا ومكيفــة مركزيــا ومجهــزة   لمناقشةدة أماكن مخصصة  يوجد لكل قسم تعليمي على ح
زة ســمعية )مكبــر صــوت( وضــوئية جيدا ومكيفة مركزيــا ومجهــزة بســبورات بيضــاء ويــدفع لهــا أجهــ (، وجميع قاعات الدراسة مضائة Data showبأجهزة سمعية )مكبر صوت( وضوئية )

(Data showطبقا لالحتياج وتستخدم كقاعات للمناقشة  وتوجد قاعات مناقشة لمشاريع التخرج ومقررات الندوات مناسبة باألقســام العلميــة المختلفــة و ) عــددها كــافي وســعتها مالئمــة ألعــداد
المناسبة. كما توجــد خدمــه االنترنــت باألكاديميــة بكــال مبنــي االكاديميــة وقــد تــم رفــع كفاءتهــا مــن خــالل رفــع ســرعه   لمساحة مناسبة وجميعها مجهزة بأجهزة الداتا شو واإلضاءةالطالب وا

 ميجا بيت مما يتناسب وجميع احتياجات االكاديمية والطالب. 8٠االنترنت الي 

، ونسبة إشغالها( عات التدريس مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها: بيان بكافة قا 4)ملحق رقم 



 ( 2021) العاشرة الدورةتقييم 

من أجل المنافسة واإلبداع تحت شعار: تعليم هندسى  

التكنولوجيا بالمعادي.األكاديمية الحديثة للهندسة و اسم المعهد:   11 كود المعهد:

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

 242

نماذج لمجموعه من الفراغات المختلفه التي تصلح الي مناقشه مشاريع الطالب

المطبوعة واإللكترونية، وبشكلتقدير مدى توافر كافة الخدمات المناسبة للعملية التعليمية وعلى األخص مدى توافر خدمات المكتبة   -87
 ب.عام يجب تقدير حجم الدعم األكاديمي للطال 

( جهاز حاسب آلي متصلة باإلنترنت كما تم ربط األكاديمية ببنك المعرفة مع توافر جميع المراجع والرسائل المتاحة بالبنك للسادة  21تضم األكاديمية مكتبات للمراجع المطبوعة مزودة بعدد )

ينقسم موقع التعليم عن بعد الي قسمين  باألكاديمية. و  LMSنظام إدارة التعليم كما تم إضافة  التدريس والهيئة المعاونة والطالب عن طريق ميل أكاديمي تم أعداده لهم. أعضاء هيئة 
باألكاديمية 

القسم االول: المنصة التفاعلية  
التعليم عن بعد العالم كله وتم امداده    Moodle باستخدام برنامج     eng.synceg.net تم عمل موقع  التدريس المستخدم عالميا في معظم جامعات ومدارس  الطلبة واعضاء هيئه  بقواعد بيانات 
والمقررات الدراسية كما يلي :

حساب به جميع المقررات القائم بتدريسها 4٥٠عمل حساب لكل عضو هيئة تدريس واعضاء الهيئة المعاونة بإجمالي  •
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ه من قواعد البيانات الموجودة داخل األكاديمية والتي يدخلها القائمون بالعمل بمكاتب  حساب وبه المقررات التي يدرسها بناء على ما تم تسجيل  8٠٠٠عمل حساب لجميع الطالب بإجمالي   •
التسجيل

اصة باألكاديمية والتي يدخلها القائمون بالعمل بمكتب الجداولالربط بين اعضاء هيئه التدريس والطالب بناء على الجداول الموجودة بقواعد البيانات الخ •

بموقع مودل حتى يتيح لكال من اعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة والطالب بالتواجد   MS Teamsوبناء علية تم دمج برنامج    Microsoftمل مع برامج  االكاديمية بها ترخيص للتعا  •
واستخدام جميع الخصائص المرئية والصوتية لسهولة التفاعل بين الطالب واعضاء هيئه التدريس virtual classroomفي فصول افتراضية 

واستخدامه بجميع مميزاته وحضور المحاضرات عن طريق     MS Teamsتم عمل بريد اليكتروني اكاديمي لجميع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب للدخول علي برنامج   •
البث المباشر

الب الوصول الي هذه الوسائط سواء فيديوهات شرح او ملفات عرض او ملفات يستطيع عضو هيئة التدريس وضع وسائط التعليم على الموقع في كل مقرر على حده حتي يستطيع الط •
ميجا بيت  128م الملف الواحد صوتية الموقع يدعم عدد كبير جدا من انواع الملفات بدون التقيد بحد اقصي للملفات المرفوعة ولكن بحد اقصي لحج

مودل واستالم الحلول من الطالب ويوجد ايضا خاصية التصحيح االلكتروني يستطيع عضو هيئة التدريس عمل اختبارات اون الين عن طريق موقع •

ت للرد السريع علي المشكالت التي تواجه الطالب دون الحاجة الي  يستطيع الطالب من خالل الموقع ارسال رسائل لعضو هيئة التدريس او اعضاء االدارة او حتي مهندسين نظم المعلوما •
ديمية  الحضور بنفسه الي مقر االكا

جيجا بيت لكل حساب علي حده يمكن ان يستخدمها كمساحه تخزين خاصة به    2بمساحه    Cloud storageيوجد لكل حساب سواء ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطالب   •
 باألكاديمية 

: خطاب ربط األكاديمية ببنك المعرفة 57ملحق رقم 
2/2020الي  2/2020التكنولوجية باألكاديمية عن الفترة  تقرير عن تطوير اإلمكانيات: 58ملحق رقم 

مالءمة أسئلةاالطالع على عينة عشوائية من أوراق االمتحان لتقدير مدى تغطية االمتحان للمحتوى العلمي للمقرر بالكامل ومدى   -88
 االمتحان لقياس نواتج التعلم المستهدفة كما ذكر في الئحة المعهد.

( لكل مقرر. يوضح هذا النموذج ما يحتويه كل سؤال من أسئلة اإلمتحان من مخرجات التعليم  Exam Evaluationو علي رأسها أستاذ المادة بعمل نموذج تقييم اإلمتحان )تقوم لجنة الممتحنين  
(ILOsك )الع  و التوثيق و يسليم نسخة منه إلي الكنترول المختص و يوضع األصل في ما يوضح النسبة المئوية إلجابة الطالب لهذا السؤال. ثم يتم عرض هذا النموذج علي عميد األكاديمية لإلط

 ملف المقرر. 

: نموذج تقييم امتحان تحريري ونتائج امتحان تحريري( 43)ملحق 
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االمتحانات يتم بصورة جيدة؟ ما مدى كفاءة التصحيح من خالل مراجعة عينة عشوائية من أسئلة االمتحانات وكراساتهل تصحيح   -89
 جابة.اإل

أكد من تصحيح كل األسئلة و التأكد تص الذي يقوم بالتيقوم أستاذ المقرر بوضع إجابة نموذجية لإلمتحان بمشاركة لجنة الممتحنيين و تسلم اإلجابة النموذجية مع أوراق اإلجابة للكنترول المخ
من إجابة الطالب سهوا يقوم الكنترول بإستدعاء إستاذ المادة و عرض الحالة عليه إلتمام التصحيح وذلك  من أن المصحح قيم كل إجابات الطالب الموجودة بالورقة وفي حالة عدم تقييم جزء  

 ذ المشارك بالمراجعه علي ورقه االجابه واالمضاء في خانه المراجع. قبل وضع اسم الطالب على كراسة اإلجابة.  كما يقوم االستا

ل تتم بصورة صورية وينفرد المحاضر بجميع األعمال دون مراجعة.هل تم تحديد كيفية تشكيل لجان الممتحنين؟ وه   -90

متحنين يتضمن عضوين هيئة تدريس علي أقل تقدير أحدهما أستاذ المادة واآلخر األستاذ مشارك . وتشكيل لجان الم1972لسنة   49( من القانون رقم  71يتم تشكيل لجان الممتحنين طبقا للماة رقم )
اإلمتحانات يطلب باإلضافة إلي أن مكتب     2٠17/ 12/ 2٥بتاريخ    ٣1من األستاذ و األستاذ المشارك في وضع اإلمتحان و كيفية التنسيق بينهم في مجلس األكاديمية رقم  قد تم تحدد مهام كال   و

خاصة. محضر تنسيق وضع امتحان بين األستاذ و األستاذ المشارك. ويضم الملحق بعض النماذج المستخدمة في إدارة االمتحانات 

 قرار تشكيل لجان الممتحنين.  •

أمر تكليف وضع الورقة االمتحانية متضمنا تعليمات تنسيق الورقة االمتحانية. •

 الممتحنين.محضر تنسيق لجنة  •

 تعليمات وضوابط تصحيح االمتحان التحريري.  •

 من اإلجابة النموذجية لالمتحان.  عينة •

ة(نماذج إدارة العملية االمتحانيعينة من  :44ملحق )
أستاذ المقرر وأعضاء هيئة التدريس المشاركين(  ألية اختيار: 55)ملحق 
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المحاضرين على االنترنت، ما نسبة المقررات المتوفرة.هل يتم توفير المادة العلمية لجميع   -91

ي مصر واألكاديمية الحديثه علي وجه الخصوص، واللجوء الي التعليم الهجين في ظل جائحه الكورونا التي اجتاحت العالم العام الماضي، حدث تطور كبير وسريع في نظم التعليم المتبعه ف
الهجين تتوائم و للتعليم  التقليدي. فقامت األكاديمية بأتباع خطه متكامله  التعليم  الحالي  كبديل لنظام  الدراسي  للعام  الدراسي األول  الفصل  الهندسي منذ بدايه  التعليم  .  2٠21-2٠2٠متطلبات 

( والذي  eng.synceg.netوالرابط الخاص به )  Moodleمن خالل موقع األكاديمية علي موودل    %1٠٠لخطه توافر جميع المقررات المفتوحه بالفصل الدراسي اونالين بنسبه  وتتضمن هذه ا
لخاصه به للتواصل مع الساده أعضاء هيئه التدريس والهيئه التعليم عن بعد الرسمي للطالب والمحاضرين. ومن خالل هذا الرابط يستطيع كل طالب الدخول علي المقررات ا  يمثل موقع

م الي  باألضافه  وذلك  مقرر،  كل  طبيعه  حسب  علي  وتسليمها  المطلوبه  والواجبات  والغياب،  الحضور  ومتابعه  قامت المعاونة،  كما  الموقع.  علي  المتوفر  للمقرر  العلمي  المحتوي  تابعه 
لي   األحترافي  بالتصوير  موقع  من    %1٠٠األكاديمية  علي  باالكاديمية  الخاصه  الرسميه  القناه  علي  رفعها  وتم  عمليه  تجارب  لها  التي  بها    YouTubeالمقررات  الخاص  والرابط 

j6OXoXR3Y-J5dGarFhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYg1Eov  وليس ذلك فقط ولكن تم توفير العديد من محاضرات المقررات في صوره فيديو وتم رفعها .
موقع   علي  القناه  علي  المبا  YouTubeأيضا   المحاضرات  الي  برنامج  تدعيما  بأستخدام  تتم  التي  بالقناه Microsoft Teams شره  الخاص  والرابط 

fbpWQiDy3GDWuLUwlKpg-https://www.youtube.com/channel/UCD . 

 وحده التعليم عن بعد  ائقوث: 28ملحق رقم  
 2/2020الي  2/2020طوير اإلمكانيات التكنولوجية باالكاديمية عن الفترة : تقرير فني عن ت58الملحق رقم 

2021-2020مختلفه  روابط قوائم التشغيل الخاصة بقناة اليوتيوب لالكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا لألقسام العلمية ال

اوال: قسم العلوم االساسية 

( Linkالرابط ) اسم قائمة التشغيل م

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYhaeOtLSK6oaLdBqQE1BHSA Basic Science Department (General Courses) 1

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYhUfWDgIy5HzS8oHFu_eRpZ Basic Science Department (Physics, chemistry & Electronics) 2

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgZdA5szSaG4RCAlO6R4zjg Basic Science Department (Mathematics, Mechanics & Computers) 3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYg1EovJ5dGarF-j6OXoXR3Y
https://www.youtube.com/channel/UCD-fbpWQiDy3GDWuLUwlKpg
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYhaeOtLSK6oaLdBqQE1BHSA
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYhUfWDgIy5HzS8oHFu_eRpZ
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgZdA5szSaG4RCAlO6R4zjg
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ثانيا: قسم هندسه التصنيع 

( Linkالرابط ) التشغيلاسم قائمة  م

brpcP679EMq47y-https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgfJblGp Manufacturing Engineering & Production Technology Department (Level 1) 1

3Kb-https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgR66cKBSnb1Fy248ME Manufacturing Engineering & Production Technology Department (Level 2) 2

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgf1HSJVU2QCEj9YvWMZwTt Manufacturing Engineering & Production Technology Department (Level 3) 3

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYj6b42CvwvK0PJY4OYKtNLx Manufacturing Engineering & Production Technology Department (Level 4) 4

الحاسبات ثالثا: قسم هندسة 

( Linkالرابط ) اسم قائمة التشغيل م

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYjzXDHOb5hetAYe3IIMIJtv Computer Engineering & Information Technology Department (Level 0) 1

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYg4v2YpNiiStL5burdO8QQ0 Computer Engineering & Information Technology Department (Level 1) 2

mWiTveiKS8-m/playlist?list=PLrQsv5YoPWYhnxti4SlpWkhttps://youtube.co Computer Engineering & Information Technology Department (Level 2) 3

iM4SDMPJ3s8qQUmDfvhttps://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYg3jR Computer Engineering & Information Technology Department (Level 3) 4

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYjSQHp0DeWoKEeNhzMz3NM8 Computer Engineering & Information Technology Department (Level 4) 5

االتصاالترابعا: قسم هندسة 

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgfJblGp-brpcP679EMq47y
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgR66cKBSnb1Fy248ME-3Kb
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgf1HSJVU2QCEj9YvWMZwTt
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYj6b42CvwvK0PJY4OYKtNLx
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYjzXDHOb5hetAYe3IIMIJtv
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYg4v2YpNiiStL5burdO8QQ0
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYhnxti4SlpWk-mWiTveiKS8
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYg3jRiM4SDMPJ3s8qQUmDfv
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYjSQHp0DeWoKEeNhzMz3NM8
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( Linkالرابط ) اسم قائمة التشغيل م

UDjaCjYa1AS3Yhl08https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYg82XJ Electronic Engineering & Communication Technology Department (Level 1) 1

DmIXe6KNMw9N13Z_eYyC-https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYg Electronic Engineering & Communication Technology Department (Level 2) 2

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgWgBRfVoLl24TLyc3v3vMK Electronic Engineering & Communication Technology Department (Level 3) 3

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgbM2zXgHd9lHWJk03tDwy Electronic Engineering & Communication Technology Department (Level 4) 4

خامسا: قسم الهندسة المعمارية

( Linkابط )الر اسم قائمة التشغيل م

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYhrFfQOlJwpWtl41XmuWYCs Architecture Engineering & Building Technology Department (Level 1) 1

Vr3Sn2Gpmz2H-t?list=PLrQsv5YoPWYice204Bcxhttps://youtube.com/playlis Architecture Engineering & Building Technology Department (Level 2) 2

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgbwfCrWGgn6A4_9N1aRiTE Architecture Engineering & Building Technology Department (Level 3) 3

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgwepbMOoGOo6KE9Fs7G1gY Architecture Engineering & Building Technology Department (Level 4) 4

سادسا: قسم الهندسة المدنية

( Linkالرابط ) التشغيلقائمة اسم  م

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYh6Ir9qrpI3VBqBnfjpHN4G Civil Engineering  &Building Technology Department (Level 1) 1

ب بمصادر إلكترونية مساعدة بها معلومات إضافية عن المنهج، وهل الجامعة مشتركة في منصات تعليمية مثلهل يتم تزويد الطال  -92
science direct. 

https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYg82XJUDjaCjYa1AS3Yhl08
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYg-DmIXe6KNMw9N13Z_eYyC
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgWgBRfVoLl24TLyc3v3vMK
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgbM2zXgHd9lHWJk03tDwy
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYhrFfQOlJwpWtl41XmuWYCs
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYice204Bcx-Vr3Sn2Gpmz2H
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgbwfCrWGgn6A4_9N1aRiTE
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYgwepbMOoGOo6KE9Fs7G1gY
https://youtube.com/playlist?list=PLrQsv5YoPWYh6Ir9qrpI3VBqBnfjpHN4G
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التعلم • على  الطالب  وتشجيع  للتعليم  تقليدية  وغير  تقليدية  اساليب  استخدام  على  تعتمد  المقرر  تدريس  منهجية  فان  المقررات  لمواصفات  الب   طبقا  واعداد  المناقشة الذاتى  وحلقات  حوث 
لمية للتدريب على مناهج الشركة فى  واالطالع على شبكة المعلومات الدولية وعلى مواقع الشركات العالمية )على سبيل المثال منح بعض الطالب حساب على موقع شركة سيسكو العا

ستعانة بالمناهج التدربيية فى ايجاد افضل فرص للعمل( كما يتم استخدام برامج الحاسب  عد تخرج الطالب لال مجاالت تخصصات االتصاالت والحاسبات ويظل هذا الحساب سارى حتى ب
 االلى التخصصية فى المشروعات الخاصة بجميع تخصصات االكاديمية.

العلمية وتكليفات الطالب على الموق • المادة  المعاونة بتحميل اجزاء من  التدريس والهيئة  المقررات وتحرير  ع االلكترونى لالكايلتزم اعضاء هيئة  الجودة فى ملفات  ديمية واعداد وثائق 
 استمارات التقويم الذاتى الدالة على جودة االداء. 

ن الجودة ر العليم ووحدة ضمامية ولجان تطويتتم المراجعة الدورية للبرامج والمقررات الدراسية لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج على عدة مستويات وتشمل االقسام العل •
مناهج التدريب    كما يتم منح اساتذة المواد القدرة على تطوير المقررات التى لها طبيعة التطور التكنولوجى السريع لمسايرة احدث التقنيات وكذلك تطوير  –باالكاديمية ومجلس االكاديمية  

 ات. ميز فى كافة التخصصالمتخصص الداخلى والخارجى بهدف تزويد سوق العمل بالخريج المت

التى يجب ان يكتسبها الخريجين طبقا لالهداف  تتوافر فى االكاديمية المعامل التخصصية الحديثة والورش الهندسية الالزمة لتحقيق المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج العلمى و •
بها طبقا لمعايير الجودة داد الطالب المسموحاالستراتيجية لالكاديمية. وتناسب المعامل التخصصية والورش الهندسية اع

 تعتمد استرايجية التدريب المتخصص باالكاديمية على عدة محاور منها:  •
البيئة وتدريبهم على واقع يتم التنسيق مع المؤسسات الصناعية ومعاهد التدريب والشركات لتوفير فرص تدريب الطالب اثناء فترة التدريب الصيفي بهدف تعريف الطالب  -أ

تــوفير فــرص وما تحتاج اليه من جد وانضباط كما انها تتيح الفرصة لهذة الجهات على التعرف على مستوى طالب االكاديمية العلمي والعملي ومهاراتهم لالعلمية والعملية  
 عمل لهم بعد التخرج

وتــم تــدريب عــدد  –الشركة كأكاديمية متخصصــة لهــا معتمدة من  2٠17ذ نوفمبر العالمية واصبحت االكاديمية من ciscoاقتنت االكاديمية احدث معمل للتدريب من شركة  -ب
مجــال مــنهم تكنولوجيــا المعلومــات  2٠فــى اكثــر مــن  Ciscoمن المتدربين من اعضاء ه التدريس والهيئــة المعاونــة لمــنح الطلبــة الشــهادات الدوليــة المعتمــدة مــن شــركة 

محاور التدريب تتضمن الشق النظري من موقع الشركة والمضــاهاة والعملــي مــن خــالل المعمــل ية والتامين السيبرانى، ووالبرمجيات وشبكات المعلومات والتامين والحما
 المتخصص باألكاديمية

مل.تم االتفاق مع وكالء كال من شركة اوراكل وشركة ميكروسوفت على تدريب الطلبة ومنحهم شهادات معتمدة تتيح لخريجين فرص اكبر في سوق الع -ت
 يجين مع االكاديمية، فمن حق الخريج االستفادة من امكانيات االكاديمية العلمية والمعملية اذا احتاجت مطالب العمل لذلك.عدم انقطاع عالقة الخر -ث
مرة من قبــل االكاديميــة الطلبة مع المتابعة المستيحرر الطلبة استمارات خاصة بالتقييم الذاتي والدروس المستفادة الدالة على جودة االداء بالنسبة للجهات التى تقوم بتدريب   -ج

التنسيق مــع جهــات التــدريب لجودة التدريب بالمرور على تلك الجهات واالشراف على حضور الطلبة للتدريب، جودة التدريب، مالئمة التدريب لمنهج التدريب، يتم دوريا 
 لحل اى مشاكل يقدمها المشرفون على التدريب اوال باول.

وقد تم تعريف النطاقات وربط األكاديمية بالبنك وإتمام عملية التعريف. 28/٣/2٠19ة اعتبارا من ط األكاديمية ببنك المعرفوقد تم رب
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: خطابات ربط األكاديمية ببنك المعرفة57ملحق رقم 

هل يطلب من الطالب البحث عن معلومات حول المنهج ومناقشتهم فيها.  -93

حددة بتوصيف المقررات الدراسية. وتشتمل ادوات تقويم الطالب في المقررات على االتي:أساليب تعليم وتعلم وتقييم متنوعة وميتم ذلك باستخدام 

 (Research Study, Presentationدراسات بحثية من شبكة المعلومات الدولية ) •

 ( Assignmentsتكليفات لقياس مدى استيعاب الطالب لتطبيقات المادة العلمية ) •

 تمارين للمقرر الدراسى( فى حصص الQuizzesامتحانات قصيرة )َ •

 ( لمقررات المشاريع والندواتmini Projectsمشروعات صغيرة ) •

 دراسات معملية فى المعامل طبقا للمقررات الدراسية  •

 مشروعات ميدانية اثناء مقررات مشروعات التخرج •

 ى وفى نهاية الفصل الدراسى امتحانات تحريرية فى منتصف العام الدراس •

 يم الذاتى لبعض التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومتابعتهم بواسطة اعضاء هيئة التدريس تشجيع الطلبة على التعل •

العلمية وتكليفات الطالب على الموقع االلكترون • المادة  المعاونة بتحميل اجزاء من  التدريس والهيئة  المقرريلتزم اعضاء هيئة  الجودة فى ملفات  ات وتحرير  ى لالكاديمية واعداد وثائق 
 استمارات التقويم الذاتى الدالة على جودة االداء. 

ات التصحيحية الزالة  كاديمية بهدف عمل االجراءيتم مناقشة اوجهه القصور الواردة فى تقارير االستبيان للمقررات الدراسية وتقارير البرامج الدراسية بواسطة رؤساء االقسام وادارة اال •
 تقبلية لتحديث وتطوير البرامج والمقررات الدراسية والتدريب المتخصص ومشاريع التخرج لكى تتوافق مع احدث التطورات التكنولوجية.اسباب القصور ووضع الخطط المس

: عينة من مواصفات المقررات الدراسية41ملحق رقم 

بعة الطالب من خالل الوسائط اإللكترونية.استخدام أساليب التعلم اإللكتروني، ومتا  -94

اشــر، التعلــيم اإللكترونــي المعتمــد علــى الحاســب، يمية متخصصين فى تنفيذ وممارسة وسائل التعليم اإللكتروني التي تنقسم الى: نظام إدارة التعلــيم اإللكترونــي، التعلــيم اإللكترونــي المبباألكاد
 االفتراضية وغيرها من المفاهيم والمصطلحات. التزامني، التعلم غير التزامني، التعلم المتنقل أو المحمول، الفصولالتعليم عن بعد، التعلم 
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 CMP424 Data Transmission andتنفيذ برنامجين كاملين خاصين بمادتي:  كنواة لتحديد االثار االيجابية لتحويل مناهج بعض اقسام االكاديمية من التعليم التقليدي الى التعليم اإللكتروني، تم
Computer Network   وCMP521: Distributed Computer Systems  شامال ذلــك ملــف المــنهج اإللكترونــيCourse File  وتقســيم المــنهج الــىModules, Lessons, and Topics  طبقــا

  SCORM Sharable Content Object Reference Modelللمواصفات القياسية العالمية للتعليم اإللكتروني 
تم التدريس الفعلي لطلبة تخصص هندسة الحاسبات هذا الفصل الدراسي عليها لتقييم التجربة شامال االتي:سيتم نشر هذين المنهجين على موقع االكاديمية وسي

 Virtual Classes  الفصول االفتراضية •

 Video Conferences  .الندوات التعليمية •

  (E_learningالتعلم الذاتي) •

 Internet Sites    توجيه الطلبة الى المواقع التعليمية علي اإلنترنت •

 Self-Evaluation   التقييم الذاتي للطالب •

 .اإلدارة والمتابعة و إعداد النتائج •

Interactive Relationship التفاعل بين االكاديمية و عضو هيئة التدريس والطالب بالفيديو والدردشة والبريد االلكترونى  •

باألكاديمية   LMSيمنظام إدارة التعل 
الي قسمين باألكاديمية  ينقسم موقع التعليم عن بعد

القسم االول: المنصة التفاعلية  
بعد التعليم عن  برنامج      eng.synceg.netتم عمل موقع  التدريس    Moodleباستخدام  هيئه  الطلبة واعضاء  بيانات  بقواعد  امداده  وتم  كله  العالم  في معظم جامعات ومدارس  عالميا  المستخدم 
والمقررات الدراسية كما يلي :

حساب به جميع المقررات القائم بتدريسها 4٥٠واعضاء الهيئة المعاونة بإجمالي ساب لكل عضو هيئة تدريس عمل ح •

مكاتب  حساب وبه المقررات التي يدرسها بناء على ما تم تسجيله من قواعد البيانات الموجودة داخل األكاديمية والتي يدخلها القائمون بالعمل ب  8٠٠٠عمل حساب لجميع الطالب بإجمالي   •
التسجيل

جداولاعضاء هيئه التدريس والطالب بناء على الجداول الموجودة بقواعد البيانات الخاصة باألكاديمية والتي يدخلها القائمون بالعمل بمكتب ال الربط بين •

دريس والهيئة المعاونة والطالب بالتواجد لكال من اعضاء هيئه الت  بموقع مودل حتى يتيح  MS Teamsوبناء علية تم دمج برنامج    Microsoftاالكاديمية بها ترخيص للتعامل مع برامج   •
واستخدام جميع الخصائص المرئية والصوتية لسهولة التفاعل بين الطالب واعضاء هيئه التدريس virtual classroomفي فصول افتراضية 

واستخدامه بجميع مميزاته وحضور المحاضرات عن طريق     MS Teams  لطالب للدخول علي برنامجتم عمل بريد اليكتروني اكاديمي لجميع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وا •
البث المباشر
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ت شرح او ملفات عرض او ملفات يستطيع عضو هيئة التدريس وضع وسائط التعليم على الموقع في كل مقرر على حده حتي يستطيع الطالب الوصول الي هذه الوسائط سواء فيديوها  •
ميجا بيت  128من انواع الملفات بدون التقيد بحد اقصي للملفات المرفوعة ولكن بحد اقصي لحجم الملف الواحد موقع يدعم عدد كبير جدا صوتية ال

يستطيع عضو هيئة التدريس عمل اختبارات اون الين عن طريق موقع مودل واستالم الحلول من الطالب ويوجد ايضا خاصية التصحيح االلكتروني •

جة الي  سال رسائل لعضو هيئة التدريس او اعضاء االدارة او حتي مهندسين نظم المعلومات للرد السريع علي المشكالت التي تواجه الطالب دون الحالطالب من خالل الموقع اريستطيع ا •
الحضور بنفسه الي مقر االكاديمية  

ا بيت لكل حساب علي حده يمكن ان يستخدمها كمساحه تخزين خاصة به  جيج  2بمساجه    ud storageCloيوجد لكل حساب سواء ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطالب   •
 باألكاديمية 

القسم الثاني: المنصة االخبارية 
ويوجد علية حساب لكل طالب ويستطيع الطالب الحصول على ما يلي من خالل الموقع االخباري  modern.synceg.netتم عمل موقع اخباري للطلبة 

األكاديمي الخاص به وكلمه المرور نات االيميل بيا -7
مواعيد التسجيل -8
مواعيد الجداول الدراسية  -9

مواعيد جداول االمتحانات  -1٠
اعالن نتائج االمتحانات  -11
اي معلومات خاصه لكل طالب  -12

بحسابه المسلم له من خالل ادارة نظم المعلومات باألكاديمية جميع البيانات السابقة ترسل لكل طالب علي حده لمراعاة الخصوصية ويجب علي كل طالب تسجيل الدخول علي الموقع

2/2020الي  2/2020: تقرير عن تطوير اإلمكانيات التكنولوجية باألكاديمية عن الفترة 58ملحق رقم 

هل يتم الرد على استفسارات الطالب، وتسلم التقارير واألبحاث من خالل الوسيط اإللكتروني.   -95

بعدالتعلتم عمل موقع   برنامج      eng.synceg.netيم عن  التدريس    Moodleباستخدام  هيئه  الطلبة واعضاء  بيانات  بقواعد  امداده  وتم  كله  العالم  في معظم جامعات ومدارس  عالميا  المستخدم 

والمقررات الدراسية بكما يلي :
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عمل حساب لكل عضو هيئة تدريس واعضاء الهما يمكن من:•

ريس والطالب بناء على الجداول الموجودة بقواعد البيانات الخاصة باألكاديمية والتي يدخلها القائمون بالعمل بمكتب الجداولهيئه التدالربط بين اعضاء •

عاونة والطالب بالتواجدلهيئة المبموقع مودل حتى يتيح لكال من اعضاء هيئه التدريس وا  MS Teamsوبناء علية تم دمج برنامج    Microsoftاالكاديمية بها ترخيص للتعامل مع برامج  •

افتراضية  واستخدام جميع الخصائص المرئية والصوتية لسهولة التفاعل بين الطالب واعضاء هيئه التدريس virtual classroomفي فصول

واء فيديوهات شرح او ملفات عرض او ملفات الوسائط سيقوم عضو هيئة التدريس بوضع وسائط التعليم على الموقع في كل مقرر على حده حتي يستطيع الطالب الوصول الي هذه  •

ميجا بيت  128صوتية الموقع يدعم عدد كبير جدا من انواع الملفات بدون التقيد بحد اقصي للملفات المرفوعة ولكن بحد اقصي لحجم الملف الواحد 

ب ويوجد ايضا خاصية التصحيح االلكترونيل من الطاليستطيع عضو هيئة التدريس عمل اختبارات اون الين عن طريق موقع مودل واستالم الحلو•

خالل الموقع ارسال رسائل لعضو هيئة التدريس او اعضاء االدارة او حتى مهندسين نظم المعلومات للرد السريع علي المش• الحاجة الي يستطيع الطالب من كالت التي تواجه الطالب دون

مقر االكاديمية   الحضور بنفسه الي

المعاونة والطالب  ب سواء أليوجد لكل حسا• التدريس والهيئة  به   2بمساجه    Cloud storageعضاء هيئة  جيجا بيت لكل حساب علي حده يمكن ان يستخدمها كمساحه تخزين خاصة

باألكاديمية

المجموعــة تجمــع بــين عضــو هيئــة  –لكــل مــنهج   Mail Groupsريديــة يلتزم اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنشر تكليفات الطالب على الموقع اإللكترونــي لألكاديميــة ومجموعــات ب
Hard، ويفضل ان يسلم الطالب الحقا التكليفات   Mail Groupsاستالم تكليفات الطلبة وتصحيحها وابداء المالحظات عليها من خالل المجموعات البريدية ويتم –التدريس والمعيدين والطلبة 

Copy  تشــمل السنة ويمكن الرجوع اليها ،  كما يتم وضع صورة من افضل تقارير تكليفات الطالب في ملف المادة كبيان لنشاط الطلبة فــى هــذا المقــرر ،ألنها تدخل فى درجات تقييم اعمال
ة ألحدث التكنولوجيات الخاصة بالمقرر. وفيما يلي بعض النماذج.التكليفات ايضا قيام الطلبة بالدراسات البحثي

الطالب. مع تحديدلكتروني، هل يوجد نظام تعليم إ-96 نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون وسائل حديثة للتعامل مع

)تقرير عن٥8قم رلجائحة كورونا وذلك الستثمار التقنيات المتاحة والتي استثمرتها األكاديمية بنجاح. ويوضح الملحقتنامى دور التعليم والتعلم والتقييم اإللكتروني في العام األخير كانعكاس 
التدريس والهيئة المعاونةمن أعضاء هيئة   % 1٠٠( اإلمكانيات التي وفرتها األكاديمية في هذا االتجاه. ويستخدم  12٠2/ 2الي    2/2٠2٠تطوير اإلمكانيات التكنولوجية باألكاديمية عن الفترة  
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التعلي ويشغل  بعد.  عن  اللقاءات  إجراء  اإللكتروني من خالل  التعليم  حوالي  وسائل  حاليا  بعد  عن  الوسائط    %4٠م  استخدام  عينة  التالي  الجدول  ويوضح  الطالب.  االتصال مع  ساعات  من 
.قدمه جميع أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية اإللكترونية التي أتاحتها األكاديمية في مقررات مختلفة وهو النمط الذي ي

مثال : 
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MNF522 
Hydraulic Power 
Systems 

18 14:07 
Library Available 

Book 
5 (28 Pages) 41+6 Videos 7 215 Lectures 

Biweekly, 
alternative to 
office hours 

Unplanned 
meetings on 

student’s request 
MNF413 Automatic Control 16 10:02 180 Pages 5 (40 Pages) 120+2 Video 10 182 Lectures 

MNF537 
Electrohydraulic & 
Pn. Sys. 

17 15:38 
Library Available 

Book 
Computer Lab 

Lab + Computer Lab 
+Videos

5 71 Lectures 

مدى تخصيص أعضاء هيئة التدريس ساعات مكتبية معلنة للقاء الطالب وإرشادهم والتعرف على مشاكلهم وحلها.   -97

تواصل االجتماعي وضروريات تأمين حد ساعات مكتبية أسبوعية مخصصة للتواصل مع الطالب ولإلرشاد األكاديمي. وفي ضوء قيود ال  6-2أعضاء هيئة التدريس بعدد  يلتزم السادة   •
 ت عن بعد، غير مخططة، ال تتعارض مع الجداول الدراسية. ، تستخدم اإلمكانيات التي أتاحتها األكاديمية في عقد لقاءا19أدني من التباعد، والتي فرضتها جائحة كورونا 

ن نقاط قوة األكاديمية، وذلك من خالل آليات متعددة منها تخصيص أعضاء هيئة التدريس ساعات مكتبية  يعتبر التواصل الجيد بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة م •
 مثبتة على لوحات اإلعالن خارج المكاتب ويلتزم بها أعضاء هيئة التدريس. معلنة للطالب منذ االسبوع االول من الدراسة و

 شاركين في تدريس المقرر الواحد مما يزيد الساعات المكتبية المتاحة للطالب لتحقيق اقصي استفادة ممكنة للطالب. يراعي اختالف الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس الم •

تتاح المعامل في عات المجانية خالل أسبوع امتحانات منتصف الفصل الدراسي واألسابيع األربعة األخيرة من الفصل الدراسي من خالل خطة معلنة. وكذلك  تنظم األكاديمية أوقاتا للمراج •
 هذه الفترة لمراجعة التجارب أو إعادة إجرائها. 
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قبل • وذلك  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  األكاديمي من خالل  االرشاد  موقع   يتم  االكاديميين من خالل  المرشدين  تواجد  توقيتات  عن  اإلعالن  يتم  الدراسي. حيث  الفصل  بدأ 
التوقيع اتحاد الطالب. حيث ان تسجيل الطالب للمواد الدراسية ال يتم اال بمراجعة وامضاء المرشد االكاديمي وفي حاله رفض الطالب لالرشاد يتم    لالكاديمية وبالتعاون مع  االلكتروني

 لي إقرار رفض ارشاد اكاديمي.ع

مختص في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الشكوي، في حاله قدوم الطالب  كما توجد اليه تقديم شكوي مكتوبه بالقسم التعليمي المختص، وتركها ليرد عليها عضو هيئه التدريس ال •
 تمكن عضو هيئه التدريس من التواصل معه هاتفيا عند الحاجه. بمواعيد غير المعلنه لعضو هيئه التدريس. ويترك الطالب بها رقم هاتف لي

2019/2020الثاني االول و: الجداول الدراسيه للفصل الدراسي 26ملحق رقم 
محمل عليها الجداول الدراسية لتحميل السادة أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة -  memoryflash:  38ق رقم ملح

التقويات  خطة وذج نم: 56ملحق رقم 
: جداول حضور السادة أعضاء هيئه التدريس لإلرشاد األكاديمي 05ملحق رقم 
: آليه شكاوى الطالب51ملحق رقم 

بعرضها ومناقشتها؟ هل يترك للطالب حرية البحث عن مادة تعليمية إضافية؟ وهل يسمح لهم   -98

ة إضافية في مجاالت محددة وتنسيقها وعرضها ( عدة مقررات لتدريب الطالب على البحث على مادة علمي2٠2٠والئحة عام   2٠18والئحة عام    2٠12تتضمن لوائح األكاديمية )الئحة عام  
 خاصة المقررات اآلتية:

 مقرر اللغة اإلنجليزية  •

 مقرر كتابة التقارير الفنية  •

 مقرر مهارات العرض •

العلمية وتنسيقها وإعداد تقرير بها وعمل عرض بالحاسب األلي  1-مقرر ندوات • المادة  أقرانه تحت   حيث يتم تدريب الطالب علي عمل سيمينار متضمنا تجميع  أمام  والقيام بالعرض 
 إشراف أستاذ المقرر وبحضوره.

 موضوع ضمن موضوعات يطرحها أستاذ المقرر. ويكون العمل هنا في مجموعات للتدريب على العمل الجماعي.  حيث يقوم الطالب بإجراء سيمينار حقيقي في 2-مقرر ندوات •

للمستويات   • العملي  التدريب  تقوم جهة    ٣و  2مقررات  الطالب بدرجة من  حيث  ليقدمه أمام لجنة    6٠التدريب بتقييم  التدريب ويعد عرضا  الطالب تقريرا عن موضوعات  درجة ويقدم 
 درجة.  4٠ة مشكلة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس التي تناقشه وتمنحه درجة من للمناقش
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ب الطالب علي البحث عن المادة العلمية وتنسيقها وتقديم تقرير عنها. وتعلن هذه الموضوعات في المحاضرة األولي ويوجد مقررات أخرى يحدد أستاذ المقرر نسبة مناسبة من أجزاء المقرر لتدري
 آلية التكليف والتسليم وأسلوب العرض )خالل التمارين/تقديم تقرير/سيمينار/...(. كما تعلن

ن؟كيفية إدارة حصص التمارين، هل تترك للمعيدين وال يحضرها أحد المحاضري -99

ساعه أسبوعيا، يحضر فيها المحاضر مع المعيد.   4٠٠عدد ساعات االشراف من السادة أعضاء هيئة التدريس على حصص التمارين يتخطى إجماليها 
فنيين المتخصصين.  ال شأستاذ المقرر هو المسئول عن التنسيق مع أعضاء الهيئة المعاونة القائمين بأعمال التمارين والمعامل والورش يساعدهم في المعامل والور

يحضر أستاذ المقرر حصة من كل تمرين مع كل عضو هيئة معاونة على األقل وتحتسب ضمن األعباء التعليمية له. 
 يتم تحديد التمارين النمطية التي تغطيها التمارين وإعداد حلول مثالية لها ومناقشتها مع أعضاء الهيئة المعاونة 

الطالب هو ي تغطي المعلومات والمهارات الواجب تغطيتها وتوزيعها على الطالب إلعداد حلول لها ومناقشتها خالل حصص التمارين بأسلوب تفاعلي يكون  التيتم تحديد محموعة من التمارين  
 العنصر الفاعل فيه بإشراف عضو الهيئة المعاونة.

 في التوقيتات المحددة  ها يقوم الطالب بتقديم تقارير دورية متضمنة حلول التمارين المحددة مسبقا ويقدم
وتسجيلها.يقوم عضو الهيئة المعاونة بتصحيح التقارير وإعالن النتائج ومناقشتها مع األستاذ ومع الطالب وتدقيق الدرجات الممنوحة بناء على ذلك 

2019/2020الثاني األول و : الجداول الدراسيه للفصل الدراسي26ملحق رقم 

ومدي التوافق مع المعايير القياسية لألداء. العنصر رأي وانطباعات المراجع عن   -100




