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وثيقة الدراسة الذاتية األكاديمية الحديثة للھندسة والتكنولوجيا بالمعادى ھى 
نتيجة تضافر جھود مخلصة تم بذلھا من اإلدارة العليا والقيادات األكاديمية 

قسام العلمية واإلدارية ومكتب جودة التعليم على مدار السنوات الخمس واأل
األخيرة. ولالرتقاء بالعملية التعليمية واستيفاء متطلبات االعتماد فقد تبنت 

  األكاديمية السياسات التالية:
 .الطالب ھو محور عمل األكاديمية واھتمامھا والخريج ھو ثمرة جھودھا 
 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. المشاركة الفعالة فى أنشطة  
 .االستفادة من الدراسات واألدلة واإلصدارات التى تعدھا الھيئة  
  االستفادة القصوى من البرامج التدريبية للھيئة إضافة إلى ما تقدمه مراكز

االرتقاء بقدرات أعضاء ھيئة التدريس والمراكز التخصصية لتدريب 
  العاملين واإلداريين.

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

  إجراء تحليل بيئى دقيق وإعداد خطة استراتيجية تحقق طموحات
  األكاديمية وتستوفى متطلبات دعم رسالتھا وتحقيق رؤيتھا

  
وھى تستشرف آفاقا جديدة فى مناخ جديد يثمن الجھود الخالقة واإلكاديمية 

المخلصة فإنھا تؤمن بأن الجھود الجادة التى بذلت فى إجراء الدراسات 
واالستقصاءات والخطط وأعمال التدريب وورش العمل ستثمر إرتقاءا 
بمستوى خريجيھا الذين نأمل أن يكونوا ضمن الجنود المخلصين الذين يعتمد 

عن طريق تطبيق  لھا حلولالأفضل  ، وإيجادالمشاكل الواقعّيةحل ى عليھم ف
وتأمل . التى اكتسبوھا خالل دراستھم ھمومھارات اتھمخبرمجمل معارفھم و

وسائل حياتية ذات الحياة بتوفير  األكاديمية أن يسھم خريجيھا فى تحسين نمط
ة إلى التطوير اليومى إضافستعمال لال ومالئمة كثر أماًناأأداء عالي مبتكر، 

  .صنيعتالو صميمتالو خالل االختراعمن 
      
  واهللا ولى التوفيق،،،    

  أ.د. أحمد كحيــــــــل
  عميــــــد األكاديـمية
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  الحديثة بالمعادى األكاديميةمعاهد الهندسية العليا الخاصة ومملوكة لجمعية تتبع للمجلس األعلى لل
   :الموقع الجغرافى  

  محافظة القاهرةالمحافظة:  -
      المقطمالهضبة الوسطى بالمدينـــة:  -
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:رئيس المجلس بقرارات من السيد وزير التعليم العالى عضوا معينا  ٨٩  عدد أعضاء ھيئة التدريس
 أو متعاقدا بنظام الوقت الكامل تمھيدا الستصدار قرارات التعيين.على للمعاھد العليا الخاصة األ

  .٥٠,٦:  ١وبذلك تصل نسبة أعضاء ھيئة التدريس إلى الطالب  بطال ٤٥٠٧ األكاديميةويدرس ب
) عضوا ١١١  =٤٤/٢+٨٩من أساتذة الجامعات انتدابا جزئيا ليبلغ العدد المكافئ (  ٤٤ويتم انتداب 

  .٤٠.٥:  ١وبذلك تصل نسبة أعضاء ھيئة التدريس إلى الطالب 
٣٢مدرسا مساعدا منھم و معيدا ٢١٧ األكاديميةيبلغ عدد أعضاء ھيئة التدريس المعاونة المعينين ب 

  )٢٤,٣:  ١على رأس العمل وتصل نسبتھم إلى الطالب ( ١٨٥إجازة بدون مرتب و

  مهندسا  ٣٥باإلضافة إلى  دافر أ ٤٠٤    :متضمنا المهندسين والفنيين يعدد العاملين بالجهاز اإلدار
  فنيا. ٦٥و

  
    : أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة  

 ٢٠٠٠الئحة عام  االتصاالت (نظام الفصلين وتكنولوجيا بكالوريوس ھندسة اإللكترونيات(  
 ٢٠٠٠الئحة عام  (نظام الفصلين وتكنولوجيا المعلومات الحاسبات بكالوريوس ھندسة(  
 ٢٠٠٠الئحة عام  (نظام الفصلين التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج بكالوريوس ھندسة(  
 ٢٠٠٠الئحة عام  (نظام الفصلين البناء وتكنولوجيا  بكالوريوس ھندسة العمارة( 
 ٢٠١٢الئحة عام  عات المعتمدةنظام السا(  االتصاالت وتكنولوجيا ھندسةاإللكترونيات بكالوريوس(  
 ٢٠١٢الئحة عام  (نظام الساعات المعتمدة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بكالوريوس ھندسة(  
 ٢٠١٢الئحة عام  (نظام الساعات المعتمدة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج بكالوريوس ھندسة(  
 ٢٠١٢الئحة عام  تمدة(نظام الساعات المع البناء وتكنولوجيا  بكالوريوس ھندسة العمارة( 

  امجبر  ٨العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة  
   : امجبر  ٨عدد البرامج المطبقة بالفعل  

 : دراسات عليا. األكاديميةة ال تتضمن الئح   

  خاص وحدة واحدة ذات طابعإنشاء جارى التصديق على  
 

 
الحديثة للھندسة والتكنولوجيا ضمن المعاھد العليا األكثر تميزا على المستوى  األكاديميةأن تصبح 

  المحلى واإلقليمى فى مجال العلوم الھندسية وتطبيقاتھا.
 

 
المستوى المحلى واإلقليمى إعداد الكوادر الھندسية المتميزة والقادرة على المنافسة علميا ومھنيا على 

حتياجات المجتمع فى قطاعات الدولة المختلفة عن طريق إكساب الدارسين المعارف الكى تفى ب
والمفاھيم والمھارات التكنولوجية الحديثة والمتطورة باستخدام البرامج المتنوعة فى إطار من القيم 

 الثقافية واإلجتماعية واألخالقية.
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  القدرة المؤسسية 

     ستراتيجياالالتخطيط   ١
 

     ستراتيجياالالتخطيط  ١

ورسم خطة مستقبلية تحقق  ستعداد له من خالل تحليل الحاضراليعتبر التخطيط ھو التنبؤ بالمستقبل وا
الغايات واألھداف المرغوب تحقيقھا، كما يحدد التخطيط األساليب والوسائل المناسبة لتطبيق ھذه الخطة 

يرتبط التخطيط . ألولويات وجدول زمني محدد ومعلن وموضح للمسئوليات بدقة بكفاءة وفاعلية وفقاً 
لمؤسسات التعليم العالي بالنشاط اإلداري الذي تمارسه اإلدارة العليا في المؤسسة والذي  ستراتيجياال

 يحلل الفجوة بين موارد وإمكانيات المؤسسة والفرص المتاحة في البيئة المحيطة بغرض سد ھذه الفجوة
  .  ستراتيجياالمة والتوافق ءومحاولة التوصل إلى تحقيق المال

فقد اتخذته  ستراتيجياالالحديثة للھندسة والتكنولوجيا بالمعادى بأھمية دور التخطيط  األكاديميةتؤمن 
ً لوضع خطة  وتتواصل حتى  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الدراسي  تبدأ من لألكاديمية خمسيةة استراتيجيأساسا

   . ٢٠١٧/٢٠١٨ العام الدراسي
  

 الحديثة للھندسة والتكنولوجيا  األكاديميةمقدمة عن  ١/١
) الصادر بتاريخ ٢٠٠٠٣الحديثة للھندسة والتكنولوجيا بناًء على القرار الوزارى رقم ( األكاديميةأُنشئت 

ديمية والمعتمد من السيد االستاذ الدكتور وزير التعليم العالي باسم المعھد العالى لألكا ٢٥/١٠/٢٠٠٠
) بتاريخ ٢٩٦. وقد أصدر السيد وزير التعليم العالى قراره رقم (ىالحديثة للھندسة والتكنولوجيا بالمعاد

 األكاديميةوتتبع  ، الحديثة للھندسة والتكنولوجيا بالمعادى األكاديميةبتعديل االسم ليكون  ٤/٣/٢٠٠٢
 فى التخصصات: تمنح بكالوريوس الھندسةو الحديثة بالمعادي األكاديميةجمعية 

  االتصاالت  وتكنولوجيا ھندسة اإللكترونيات  
 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ھندسة  
 التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج ھندسة  
 البناء وتكنولوجيا ھندسة العمارة 

من ثالثة مباني منفصلة ھي: (المبنى الرئيسي، المبنى الملحق، المبنى اإلداري)، لم يتم  األكاديميةتتكون 
ً في ذات الوقت حيث أدى التوسع في زيادة أعداد الطلبة إلى ضرورة التوسع في المباني  اھؤنشاإ جميعا

  .لمحاولة استيفاء متطلبات الفراغات التعليمية
، ثم بدأت بالفصلينم وھو نظام التدريس ٢٠٠٠منذ نشأتھا نظام التدريس بالئحة عام  األكاديمية تطبق

 ١٨٠م وھو نظام الساعات المعتمدة والذي يدرس فيه الطالب ٢٠١٢ تطبق نظام التدريس بالئحة عام
 ٢٠١٥/٢٠١٦، ويتوالى التدريس بالنظامين حتى تخريج دفعة موزعة على سنوات الدراسة  ساعة معتمدة
  .بعد ذلك األكاديميةلجميع الدفعات ب بنظام الساعات المعتمدةثم يسري التدريس  بنظام الفصلين

ن وأعضاء ھيئة التدريس والھيئة ومن حيث الطالب والطالب الوافد األكاديمية معدل تطور حجم بدراسة
ً ملحوظ اً المعاونة، تبين أن ھناك اطراد م ٢٠٠٠منذ نشأتھا عام  األكاديميةفي عدد الطالب الملتحقين ب ا



  األكاديمية الحديثة للھندسة والتكنولوجيا بالمعادي
  

  الدراسة الذاتية

 - ٤  - 

ً أما إجمالي عدد الطالب بالعا )٨٠( ٢٠٠٠/٢٠٠١الدفعة األولى عام قد التحق بوحتى اآلن، ف م طالبا
  .)١- ١كما يتبين من شكل ( طالباً  ٤٦٤٣يبلغ  ٢٠١٣/٢٠١٤الحالي 

  

 
  األكاديميةب ): تطور أعداد الطالب١ - ١شكل (

  

 
  األكاديمية): تطور أعداد أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة ب٢ - ١شكل (
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وعدد أفراد الھيئة المعاونة عضواً  ١٦ في العام األول لھا  األكاديميةوقد بلغ عدد أعضاء ھيئة التدريس ب
عضواً وأفراد  ٨٩عدد  ٢٠١٣/٢٠١٤معاونين، بينما صار عدد أعضاء ھيئة التدريس بالعام الحالي  ٩

ستيفاء الومحاولتھا  األكاديمية)، وھو ما يبين التزام ٢- ١كما يتبين من شكل ( ٢١٧الھيئة المعاونة 
في قسمي  زال ھناكيطلبة، ولكن في حقيقة األمر ال بما يتناسب مع أعداد ال  NARS األكاديميةالمعايير 

نتداب. ه حتى اآلن عن طريق االؤجري استيفايفي أعداد أعضاء ھيئة التدريس و الحاسبات والعمارة نقص
وقد تم إعداد خطة خمسية لزيادة أعضاء ھيئة التدريس لتتوافق مع األرقام المرجعية الصادرة عن الھيئة 

  ).وثيقة اإلمكانيات البشرية لألكاديمية ( االعتمادعليم والقومية لضمان جودة الت
من خالل سمات تنافسية محددة يتضح الوضع التنافسي لألكاديمية على نطاق المجتمع المحلي والقومي إن 

    أھمھا: 
 ھتمام بتعليم األساليب التكنولوجية الحديثة التي تتواءم مع سوق العمل.اال -
 مصروفات دراسية تنافسية. تقديم تعليم ھندسي خاص نظير  -
 (وثيقة اإلمكانيات البشرية من ذوى الخبرات المتميزةمتنوعة مدارس أعضاء ھيئة التدريس من  -

  . )لألكاديمية
ة الجودة ومن االدعم المستمر  - ا ثقاف ة وتبنيھ ا لألكاديمي اإلدارة العلي اء بمتطلب ى ا تالوف ايير تبن لمع

 . االعتمادقومية لضمان جودة التعليم والصادرة عن الھيئة ال NARS األكاديمية
داخل نطاق الطريق الدائري األول، فھي بذلك مكان  األكاديميةتقع الموقع الجغرافي المتميز:  -

يسھل الوصول إليه لقربھا من األحياء المختلفة مثل (المعادي، حلوان، المقطم، مدينة نصر، 
 .)األكاديمية حديد موقعت خريطة /١-١ملحق  (مصر الجديدة، الجيزة، ... إلخ) 

 وسائل نقل بداخل أحياء القاھرة الكبرى وخارجھا. األكاديميةتوفر  -
ھي: (البعد لألكاديمية  ةستراتيجياالعليھا عند صياغة الخطة  االعتمادأھم المرجعيات األساسية التي تم إن 

، معايير األكاديميةة ورسالة للدولة في مجال التعليم العالي، االرتباط برؤي ةستراتيجياالالقومي والخطط 
، مشاركات األكاديمية، تقارير المراجعة الخارجية لبرامج االعتمادالھيئة القومية لضمان جودة التعليم و

لفرق عمل أو لجان تختص كل لجنة بدراسة وتحليل معيار من  األكاديميةأصحاب المصالح، تشكيل إدارة 
جمع البيانات التي اعتمد  وسائلأھم  وكانت،  )األكاديمية معايير الجودة الثالثة عشر التي تنطبق على

 جتماعاتالمالحظات العينية، الندوات، اال : (اللقاءات، النقاشات،ھي  ستراتيجياالعليھا فريق التخطيط 
 مجموعة االستبيانات واستقصاءات الرأي، ،األكاديميةلقيادات ، جلسات العصف الذھني الدورية

عدداً من االجتماعات الدورية   ستراتيجياالنظّم فريق التخطيط  . وقدقسام، وغيرھا)ؤتمرات العلمية لألالم
لمناقشة مھام اللجنة وتحليل البيانات التي  -  ) ستراتيجياالمحاضر اجتماعات لجنة التخطيط  ٢-١ملحق (

لتحليل الرباعي اتبعت اللجنة أسلوب التحليل البيئي باستخدام منھج ا . كماتم تجميعھا بالوسائل السابقة
SWOT Analysis  لتحليل الوضع الراھن الداخلي والخارجي، ثم عمل مصفوفة العوامل الداخلية

الحالي لألكاديمية، ثم يعرض ھذا الجزء  ستراتيجيااللتحديد الوضع ومصفوفة العوامل الخارجية 
لتحسين الوضع الراھن،  يميةاألكادالمنھجية المستخدمة لتحليل الفجوة والوقوف على السياسة التي تتبعھا 

للحفاظ على الجودة  األكاديميةوأخيراً يحدد ھذا الجزء منظومة القيم التي تتبعھا جميع األطراف داخل 
  التعليمية واألخالقية والمھنية.
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 SWOT Analysisالتحليل البيئي لألكاديمية باستخدام أسلوب  ١/٢
سة الذاتية على توزيع المھام على مجموعة من فرق العمل في إعداد ملف الدرا األكاديميةاعتمدت إدارة 

أو اللجان بحيث تتولى كل لجنة دراسة واستيفاء معيار واحد من المعايير الثالثة عشر التي تنطبق على 
 األكاديمية، وقد تم اختيار عدد من أعضاء ھيئة التدريس ليشكلوا ھذه اللجان، وقد عقدت إدارة األكاديمية

عوام الثالثة الماضية عدداً من االجتماعات الدورية مع ھذه اللجان بھدف متابعة إنجاز المھام على مدار األ
محاضر االجتماعات الدورية لإلدارة مع  /٣- ١ ملحق( - والتأكد من سيرھا على الخطى الصحيحة

كل  SWOT Analysisكل لجنة بإجراء عمليات التحليل الرباعي  األكاديمية، كلفت إدارة  )أعضاء اللجان
قوائم االستقصاءات والفحص الوثائقي والمقابالت  اللجاناستخدمت كل لجنة فى مجال اختصاصھا. وقد 

وبعد ان انتھت جميع اللجان من والمالحظات للتعرف على جوانب القوة والضعف والفرص والتھديدات، 
جمعت وحللت التي  ستراتيجيااللجنة التخطيط  لدىھذه البيانات  تجميعإعداد بيانات التحليل الرباعي تم 

تحديد وزن كل اتج عملية التحليل في ون ستراتيجياالھذه البيانات تبعاً لألھمية، ثم استخدم فريق التخطيط 
في وترتيبھا حسب األھمية النسبية لھا لتحديد أولوية تنفيذھا كما ھو وارد  ةستراتيجياالعامل من العوامل 

ارة مع أعضاء اللجان فقد عقدت إلضافة إلى اإلجتماعات الدورية لإلدبا .)ةستراتيجياالالخطة (وثيقة 
 األكاديميةب مكتب الجودةللتعريف بالجودة، كما عقد  األكاديميةدارة اجتماعات أخرى مع العاملين في اإل

وكان الھدف من ھذه االجتماعات عمليات التعريف والتوعية  األكاديميةاجتماعات مع كافة األقسام داخل 
محاضر اجتماعات /  ٤-١ملحق(وضوع الجودة ألعضاء ھيئة التدريس والمعاونين والعاملين بكل قسم  بم

كافة ھذه االجتماعات لألطراف الداخلية ى لإضافة باإلو، )مع األقسام العلمية  األكاديميةالجودة ب مكتب
من أطراف  اً رموز يميةاألكادمؤتمرات سنوية تستضيف فيھا  األكاديمية، فقد عقدت إدارة األكاديميةب

 ستراتيجياالوتمت االستعانة بھم في التخطيط  األكاديميةخارجية تساھم في عمليات التقييم المستمر ألداء 
م ، وكان الھدف منھا ٢٠١٣م، ٢٠١١م، ٢٠١٠تلك التي عقدت أعوام ، وتعد أبرز ھذه اللقاءات السنوية 

الملتقى  ثائق(و –مساھمة في طرح أفكار مستقبلية مشاركة األطراف المجتمعية في التحليل البيئي وال
شخصيات ومن حضرھا من  األكاديمية ھاستضافتلتى اا اللقاءاتھي ھذه و، السنوى لألطراف المجتمعية)

  : بارزة 
مد المصري مندوب شركة : حضر ھذا الملتقى (م. مح٨/٧/٢٠١٠الملتقى السنوي المنعقد بتاريخ  -

ليام مندوب شركة عماد والمعطي مندوب شركة باناسونيك، م.بد تصاالت، م. جمال عالمصرية لال
 المقاولون العرب). 

: حضر ھذا الملتقى (أ. حسن صادق حسن رئيس قطاع ٣٠/٧/٢٠١١الملتقى السنوي المنعقد بتاريخ  -
بوزارة االستثمار، أد. حسين الحفناوي وكيل وزارة بالمجلس األعلى للجامعات، أ. سميرة عبده رزق 

ستشارات الھندسية مد عبد المنعم جندية مدير عام االم بالمجلس األعلى للجامعات، أ. محمدير عا
 والمقاوالت). 

السيد المھندس/ عالء فھمى وزير : حضر ھذا الملتقى (٣٠/٧/٢٠١٣الملتقى السنوي المنعقد بتاريخ  -
. سيد محمود عبد د.أو قالنقل السابق والسيد المھندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى الساب

المجيد رئيس مركز إعداد القادة، م. أحمد بدر الدين محمد حسيب مندوب الھيئة العربية للتصنيع، 
  .  فولي حسن فولي مدير تسويق شركة تيليكوم) أ.

 يةالتعليمتقييم العملية قد ساھمت جميع ھذه الرموز من األطراف المجتمعية في االرتقاء بمستوى و
بالتالي أصبحت كافة األطراف من الداخل (أعضاء ھيئة تدريس أو ھيئة معاونة أو  والتحليل البيئي،

ن و، أعضاء من المجتمع المحلي، ممثل، جھات تدريبن أو طالب) ومن الخارج (شركات توظيفوإداري
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لبعض مؤسسات سوق العمل، أعضاء مجالس إدارات بشركات ھندسية، رموز من المجلس األعلى 
التخطيط في كة ارية ووعي بموضوع الجودة وأصبحت كافة ھذه األطراف مشللجامعات) على درا

لقاء تكريم لألكاديمية من خالل استبيانات تتقصى آراءھم مثل االستبيان الذي تم توزيعه في  ستراتيجياال
-١ملحق ( - ٣٠/١١/٢٠١٣ نعقد يوم السبت الموافقه وقد اإليالخريجين وتمت دعوة السادة أولياء األمور 

  .)التحليل البيئياستبيان المشاركة المجتمعية في  /٥
  

  : األكاديميةنقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات ب
تتمثل في وفرة اإلمكانات المادية والمكانية المطلوبة لتقديم الخدمات التعليمية  :نقاط القوة أھم - أوالً 

 ٨موزعين  امدرج ١٤ عدد ألكاديميةاالمتميزة والمجھزة بأحدث التشطيبات ومكيفة مركزياً، يوجد ب
عشر  ااثنيسع ب وطال ٢١٠ ان منھاسع مدرجيمدرجات بالمبنى الملحق  ٦مدرجات بالمبنى الرئيسي و

لفصول الدراسية ومعامل الحاسبات وورش قسم التصنيع ومعمل إلى ا، باإلضافة اطالب ١٥٠ امدرج
فاءات تدريسية لحصول عدد غير قليل من بخبرات وك األكاديميةمساحة وقاعتين للمكتبة، كما تحظى 

كما ھو موضح في  -أعضاء ھيئة التدريس على درجة الدكتوراه من جامعات أجنبية في أوروبا وأمريكا 
وھو ما ينعكس على جودة العملية التعليمية وتدريس مناھج دراسية  )لألكاديمية (وثيقة اإلمكانات البشرية
اصل عدد من أعضاء ھيئة التدريس نشاط البحث العلمي بالنشر في ، كما يو حديثة وبأساليب فكر حديثة

المؤتمرات العلمية الدولية في أمريكا وآسيا وأوروبا وھو ما ينعكس في المجالت الدولية والمشاركة 
قائمة البحث العلمي  / ٦- ١ملحق ( – باإليجاب على مستواھم العلمي وبالتالي يفيد ذلك معاونيھم والطالب

مبدأ (ال للدروس الخصوصية، ال  األكاديمية، وتعد من أبرز نقاط القوة تبنى إدارة )ة التدريسألعضاء ھيئ
   للتبرعات، ال للھدايا) للحفاظ على قيم العدالة والمساواة بين الطالب. 

 ُ تتمثل في عدم توافر العدد المناسب من أعضاء ھيئة التدريس في قسمي  :نقاط الضعفأھم  -ثانيا
عضاء ھيئة التدريس ويتم حاليا تدبير الخبرات أوقد تم إعداد خطة خمسية الستكمال  عمارةالحاسبات وال

، كما تحتاج بانتداب أعضاء ھيئة تدريس من جامعات حكومية على قدر عال من الخبرة التعليمية المطلوبةً 
 األكاديمية تتوفر بعمليات توسع في المباني والمساحات الستيفاء معدالت أعداد الطالب، الإلى  األكاديمية

الذي يحيط بالمباني التعليمية وھو ما أدى لتفرق المباني داخل الكتل  Campus ـفكرة الحرم الجامعي أو ال
    .لكتروني لألكاديميةضعف عدم اكتمال جاھزية الموقع اإلالسكنية، كما تعد من نقاط ال

  :الفرص المتاحةأھم  -ثالثاً 
لما ذاع لھا من شھرة واسعة بين مؤسسات التعليم الھندسي  األكاديميةتزايد إقبال الطالب لاللتحاق ب

ً واعد يمثلبما  األكاديميةمحيط  مع زيادة المجمعات السكنية والمشروعات الصناعية فىالخاص،   ةسوقا
، وھو ما يعني وجود مجاالت متعددة لعمل الخريجين من خالل تأھيلھم بما يتناسب األكاديميةلخريجي 

   ت سوق العمل في مختلف ھذه المجاالت. حتياجااو
   :الخارجية التھديداتأھم  -رابعاً 

يمثل التوسع في إنشاء المعاھد واألكاديميات والجامعات الخاصة وما تقدمه ھذه الجامعات من مزايا 
  .األكاديميةألعضاء ھيئة التدريس والھيئات المعاونة وتسھيالت للطالب من أھم التھديدات التي تواجھھا 

  
حصاء نقاط القوة ليبلغ إلى إ ستراتيجياالعمليات الحصر والتدقيق، توصل فريق التخطيط  وباستكمال

، وكذلك إحصاء الفرص المتاحة ١.٤٦بنسبة تصل إلى  ٦٦نقاط الضعف وصل إلى و،  ٩٧عددھا 
 ھذه، وبعد حصر وإحصاء جميع  ١.٢٠بنسبة تصل إلى  ٤٣التھديدات الخارجية و،  ٥٢ووصلت إلى 
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مصفوفة واضحة ومحددة لمجاالت القوة والضعف من عمل  ستراتيجياالتمكن فريق التخطيط النقاط 
 -  لفرص والتھديدات الناتجة من تحليل البيئة الخارجيةمصفوفة أخرى لالناتجة من تحليل البيئة الداخلية، و

أي  ٢٦٩الضعف بلغ مجموع أوزان نقاط القوة و، )ةستراتيجياال(وثيقة الخطة كما ھو موضح في 
، وھو ما قاد الفريق للخروج بأھم استنتاجات ٣.١٦أي  ٣١٦، ومجموع أوزان الفرص والتھديدات ٢.٦٩

 ةستراتيجياالعمل مصفوفة العوامل لألكاديمية وذلك ب ستراتيجياالمعرفة الوضع التحليل البيئي وھو 
م توقيع ت  -) ٣-١بين في شكل (كما ھو م - وھي عبارة عن رسم بياني  IE Matrixالداخلية والخارجية 

معرفة وضعھا ل األكاديميةالنقطتين على المصفوفة وبناًء عليه يتحدد على أثرھا السياسة التي تتبعھا 
  .  ستراتيجياال
 

 
  ) والتي تقع في منطقة سياسة التطوير والتحسين٣.١٦، ٢.٦٩عند النقطة ( األكاديمية) موقف ٣- ١شكل (

  
  

لألكاديمية قوي على المستوى الداخلي ومتوسط  ستراتيجياالأن الوضع السابق  ييتضح من الرسم البيان
ات استراتيجييحتاج وبصفة أساسية إلى  استراتيجيعلى المستوى الخارجي وھو ما يعبر عن وضع 

  . للتطوير والتحسين
 ،تذليلھااد لھذه النتيجة انطلق ليتعرف على حجم الفجوة المر ستراتيجياالبمجرد توصل فريق التخطيط 

    .والوضع المستھدف الوصول إليه والمقصود بالفجوة ھي المسافة بين الوضع الحالي
  
  
  

  عملية سد الفجوة                                                

  الوضع المأمول
Required Situation 

  الوضع الحالي
Actual Situation 
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رصد الوضع المأمول بكل معيار من معايير الجودة وكيفية التوصل إليه ب ستراتيجياالفريق التخطيط  قام
من خالل المخطط التالي  المعاييرية النسبة المتاحة المحققة منه، ثم تم تلخيص حجم الفجوات بجميع وماھ

  )... ٤- ١المبين بالشكل (
خطة  ستراتيجياالولكي يتم تذليل الفجوات ومحاولة الوصول للوضع المأمول صّمم فريق التخطيط 

ة استراتيجي اضع غايات مأمولة وحّدد أھدافة لألكاديمية صاغ من خاللھا الرؤية والرسالة وواستراتيجي
للوصول لھذه الغايات، ووضع خطة تنفيذية إجرائية لتحقيق ھذه األھداف بدقة، ويأمل فريق التخطيط 

  أن يتم الوصول للوضع المأمول بتطبيق ھذه الخطة التنفيذية.  ستراتيجياال

 
  نجاز ما ھو محقق باللون األخضر) مخطط حجم الفجوات يظھر باللون األحمر ونسبة إ٤ - ١شكل (

  
 الحديثة للھندسة والتكنولوجيا  األكاديميةة استراتيجيتصميم وصياغة  ١/٣

ويبين كيفية نشرھا على األطراف المختلفة، ثم صياغة  األكاديميةيرتبط ھذا الجزء بصياغة رؤية ورسالة 
، وأخيراً ينتھي ھذا الجزء بوضع ألكاديميةا، وتحديد السياسات التي تتبعھا ةستراتيجياالالغايات واألھداف 

الخطة التنفيذية التي ھي عبارة عن إجراءات وأنشطة تحقق خطة زمنية دقيقة تحاول بقدر اإلمكان 
  الوصول إلى الوضع المأمول.

  
  الرؤية والرسالة:  ١/٣/١

عالي، وراجعت وزارة التعليم اللفي اإلطالع على الرؤية والرسالة  ستراتيجياالبدأ فريق التخطيط 
لجنة لت االمبادئ والشروط الواجب توافرھا عند إعداد رؤية ورسالة مؤسسة تعليم ھندسي، كما قام

طالع على الرؤية والرسالة لعدد من كليات الھندسة بجامعات حكومية مصرية وجامعات عربية باال
ورأى فريق التخطيط ، وأخرى أجنبية لمعرفة األسس واألفكار التي تتم بھا صياغة الرؤية والرسالة
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كواحدة من مؤسسات التعليم الھندسي الخاص التي تأمل  األكاديميةماھية الرؤية التي تنشدھا  ستراتيجياال
 تم وضع في تخريج مھندسين قادرين على المنافسة المحلية ومن ثم إعداد رسالة تتوافق مع ھذه الرؤية، 

 معھا تراجعمدارة ثم اإلمارة أوالً وتم عرضھا على صيغة مبدئية للرؤية والرسالة على مستوى قسم الع
على بناًء و ،ككل األكاديميةتوى ليصيغ رؤية ورسالة مشابھة ولكن على مس األكاديميةب مكتب الجودة 

واإلدارية  األكاديميةكالقيادات  األكاديميةنتائج التحليل البيئي فقد اشتركت جميع األطراف من داخل 
، مديرو اإلدارات، جميع أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة، الطالب، .. يةاألكاديم(عميد ووكالء 

 – األكاديميةإلخ) وبعض األطراف الخارجية، وتمت إقرار ھذه الرؤية والرسالة في اجتماع مجلس 
محضر إقرار  -خطوات إعداد الرؤية والرسالة  -استبيانات حول الرؤية والرسالة  /٧-١ملحق (

اشتركت األطراف لصياغة الرؤية  بالتالي ،)األكاديميةمن مجلس إدارة  ية والرسالةواعتماد الرؤ
  والرسالة لتكون كما يلي:

  Vision: األكاديميةرؤية 
 التكنولوجيا ضمن المعاھد العليا األكثر تميزا على المستوى المحلىو الحديثة للھندسة األكاديميةأن تصبح 

  تطبيقاتھا.و اإلقليمى فى مجال العلوم الھندسيةو
   Mission: األكاديميةرسالة 

اإلقليمى لكى و مھنيا على المستوى المحلىو القادرة على المنافسة علمياو إعداد الكوادر الھندسية المتميزة
 المفاھيمو حتياجات المجتمع فى قطاعات الدولة المختلفة عن طريق إكساب الدارسين المعارفاتفى ب

 المتطورة باستخدام البرامج المتنوعة فى إطار من القيم الثقافيةو ثةالمھارات التكنولوجية الحديو
 األخالقية.و جتماعيةواال

  
وخارجھا لكافة األطراف  األكاديميةواعتمادھا تم نشر الرؤية والرسالة ب الرؤية والرسالة بعد إقرار

  المعنية عن طريق: 

o  األكاديميةاللوحات والالفتات اإلعالنية داخل. 
o ى جميع السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم واإلداريين .توزيعھا عل 
o .توجد في مقدمة دليل الطالب الموزع على جميع الطالب في بداية العام الدراسي 
o  .توجد على مقدمة كل كتاب دراسي ليعرفھا الطالب 
o  على شبكة االنترنت. األكاديميةنشرھا من خالل موقع 

ً لرؤية والرسالة مراجعة وتحديث ال األكاديمية تخطط كل خمس سنوات لمواكبة التطورات المحلية دوريا
كما تقرر مراجعتھا قبل ھذه الفترة فى حال وجود أية  األكاديميةوالعالمية، وقد تم اعتماد ذلك فى مجلس 

  .األكاديميةعلى اقتراح من عميد  ضرورات تدعو لذلك بناءً 
  
  : ةستراتيجياالالغايات واألھداف  ١/٣/٢

لتحقق بھا رؤيتھا ورسالتھا وذلك في ضوء  ةستراتيجياالمجموعة من الغايات واألھداف  ألكاديميةاتبنت 
نتائج التحليل البيئي وذلك لتدعيم جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف واستغالل الفرص المتاحة وتجنب 

في صياغة ھذه  األكاديميةالتھديدات التي تؤثر بالسلب على أدائھا، شاركت مختلف األطراف داخل 
الغايات واألھداف من أعضاء ھيئة التدريس ورؤساء األقسام التعليمية ورؤساء األقسام الرئيسية من 

ورعاية الطالب والماليات .. إلخ، وتمت مشاركة أطراف من خارج  شئون الطالب وشئون الخريجين
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استبيان المشاركة  /٨-١ ملحق(نظر االقيادات اإلدارية والمجتمعية.  متمثلين في بعض األكاديمية
  ھي:  ةستراتيجياال. وھذه الغايات واألھداف )المجتمعية في التحليل البيئي

  
المستمر لتكون إحدى المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال التعليم  األكاديميةتطوير الغاية األولى: 

  الھندسى
  أھداف الغاية األولى:

  ھيئة التدريس  تنمية وتطوير مھارات وقدرات أعضاء: ١-١ھـ 
م مع متطلبات ءالتطوير المستمر للمناھج الدراسية وزيادة فاعليتھا واستحداث برامج تتال: ٢-١ھـ 

  سوق العمل وتتماشى مع التطور التكنولوجي
مصادر تعلم متنوعة  والبنية التحتية لألكاديمية وتوفيرتحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية : ٣- ١ھـ 

  ومتطورة
التأكيد على القيم االنسانية النبيلة وتعميق قيمة الوالء الوطني والمحافظة على المبادئ : ٤- ١ھـ 

  عضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم كقدوة للطالب يمكن االقتداء بھا أاألصيلة للمجتمع ووضع 
كافة  والعمل بالقوانين واللوائح الملزمة على األكاديميةرفع قيمة المصداقية واألخالقيات في : ٥-١ھـ 

  أطراف البيئة الداخلية

تشجيع وتحفيز العاملين خاصة المتميزين منھم واستحداث جوائز تقديرية سنوية لجميع الفئات : ٦-١ھـ 
  الوظيفية

رفع مستوي أداء الطالب والخريجين في سوق العمل وتحسين الوضع التنافسي لھم ضمن  الغاية الثانية:
  ىقرانھم من خريجي الجامعات األخرأ

  الغاية الثانية: افأھد
م واحتياجات سوق العمل، ءقبول والتحويل والتوزيع بما يتوارسم سياسة واضحة لقواعد ال: ١-٢ھـ 

  ومھارات الطالب
  صعدةالتميز علي جميع األ ىالب علتقديم نظام دعم طالبي متكامل لتحفيز الط: ٢-٢ھـ 
  تعليمية ةعلي جودألحصول الطالب علي  ةتوفير الظروف المالئم: ٣-٢ھـ 
  ھدافھم والتقدم في سوق العملاألكاديمية للخريجين للوصول ألمساعدة : ٤-٢ھـ 

  ليكون على مستوى الكفاءة المطلوبة األكاديميةتنمية قدرات الجھاز اإلداري ب الغاية الثالثة:

  الغاية الثالثة: أھداف

  كاديميةاألتنمية وتطوير أداء القيادات والعاملين بالجھاز اإلداري ب: ١-٣ھـ 
  ستفادة من الموارد البشرية المتاحة تعظيم اال: ٢-٣ھـ 
  خلق وتوفير المناخ الجاذب للعاملين: ٣-٣ھـ 
  األكاديميةالتحسين المستمر لمستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين ب: ٤-٣ھـ 

  في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة األكاديميةتعزيز دور  الغاية الرابعة:

  ة الرابعة:الغاي أھداف

  خدمة المجتمع من خالل النشاط الھندسي لألكاديمية في مختلف األقسام التابعة لألكاديمية: ١-٤ھـ 
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  .في تطوير البيئة المحيطة  األكاديميةمشاركة : ٢-٤ھـ 
  المحلى شتراك مع المجتمعوتنظيم أنشطة رياضية وثقافية باالإقامة : ٣-٤ھـ 
  الخاص لتكون بيوت خبرة تنمية الوحدات ذات الطابع: ٤-٤ھـ 

  األكاديميةالمستمر ألداء و تطبيق نظام إدارة الجودة لتحقيق التقويم الشامل الغاية الخامسة:
  الغاية الخامسة: أھداف

  للقياسات المرجعية االعتمادجودة التعليم و منظومةاستيفاء : ١-٥ھـ 
الدورية المتعلقة بالتقويم الشامل  طةوسائل متنوعة لتنفيذ األنش جودة التعليم استخدام مكتب: ٢- ٥ھـ 

  الألكاديميةوالمستمر ألداء 
  األكاديميةآليات معتمدة للمساءلة والمحاسبة لتقييم أداء جميع العاملين ب إيجاد: ٣-٥ھـ 

  تطوير نشاط البحث العلمي والدراسات العليا   الغاية السادسة:
  الغاية السادسة: أھداف

  العليا واألبحاث العلميةدعم مشاريع الدراسات : ١-٦ھـ 
  نشر الدراسات العلمية في المجالت العالمية: ٢-٦ھـ 
  إنشاء قواعد بيانات لإلنتاج العلمي: ٣-٦ھـ 
  ولقاءات علمية  مؤتمرات علمية دولية وندوات عقد: ٤-٦ھـ 

  

اللوحات  وبعض ألكاديميةلعلى الموقع اإللكتروني  ةستراتيجياالالنھائية واألھداف  نشر ھذه الغايات تم
داف مراجعة وتحديث الغايات النھائية واألھدارة اإلقررت وودليل الطالب،  األكاديميةاإلرشادية داخل 

ً دوري   كبة التطورات المحلية والعالمية. اكل خمس سنوات لمو ا
  
  : األكاديميةسياسات  ١/٣/٣

 األكاديميةمن تحقيق السياسات التي تمثل اإلطار الحاكم للتصرف وتضمجموعة من  األكاديميةحددت 
 : وتتمثل في لألكاديميةبة المرشد العام السياسات بمثا وتعتبر ھذه ،ألھدافھا
 سياسة التعليم والتعلم. -
 .سياسة البحث العلمي -
 مكانات البشرية.سياسة دعم وتطوير اإل -
 .سة خدمة المجتمع والبيئة المحيطةسيا -
 سياسة التدريب. -
 .السياسة المالية -
 

م عرض ومناقشة  د ووكالء ت اع عمي ذه السياسات  في اجتم ةھ دريس  األكاديمي ة الت ادة أعضاء ھيئ والس
ا ة لتحقيقھ ةفي ظل تشكيل لجان الجودة داخل ، ووضع الخطط  التنفيذي م تكليف عدد من  األكاديمي د ت فق

يم والطالب   وھي تحديداً: األكاديميةاللجان لتختص بتنفيذ سياسات  ة   -لجنة شئون التعل ر إدارة تطويلجن
ة المجتمع - الموارد المادية والبشريةلجنة   - الجودة المعنية بالتدريب ة وخدم باإلضافة  ، لجنة شئون البيئ

وتقدم ھذه اللجان توصياتھا ومقترحاتھا التي تشمل الشكاوى والمقترحات لجنة إلى لجنة شئون الخريجين و
ة أنشطة  ةكاف ع إدارة  األكاديمي تھا م ةاألكلعرضھا ومناقش يم  اديمي ئون تعل ن ش ا يخصھم م والطالب فيم
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دمات و ة الطالبوخ رر رعاي ةت إدارة وق ويم  األكاديمي ث التق ن حي ات م ذه السياس ديث ھ ة وتح مراجع
ةوالتعديل وال ك مالءم ى ذل ا دعت الحاجة إل ادة بشكل دوري كلم ة  - واإلج توضح فصول الدراسة الذاتي

    .تاللجان لھذه السياسا إقرار وتطبيق التالية

املين مع ضمان تحقيق رضاء  من وضعھا لتلك السياسات األكاديميةتھدف إدارة  ةالمتع وتحقيق  األكاديمي
  .المنافسة المتميزة في سوق العمل

  

 : األكاديميةة استراتيجيالخطة التنفيذية لتطبيق  ١/٣/٤
(وثيقة الخطة في كما ھو موضح  ،األكاديميةة استراتيجيخطة تنفيذية واضحة ودقيقة لتطبيق  يوجد
كما تتضمن الخطة ، لألكاديمية ةستراتيجياالالخطة جميع الغايات واألھداف ھذه تتضمن و، )ةستراتيجياال

التنفيذ ومؤشرات  مسؤليات، وكذلك تحديد تنفيذھا مطلوبالالتنفيذية األولويات بالنسبة لألنشطة والمھام 
نشطة والمھام وليات تنفيذ األئكما يوجد تحديد دقيق لمس، التقييم والتوقيت الزمنى للتنفيذ ومستويات اإلنجاز

من وضع ھيكل الخطة التنفيذية فقد  ستراتيجياالالتي تتضمنھا الخطة، وبمجرد أن انتھى فريق التخطيط 
  بالفعل في تنفيذ يعض البنود ومثال على ذلك:  األكاديميةبدأت إدارة 

، احتاجت األكاديميةمعدالت المطلوبة والمعايير في سبيل تطوير الفراغات التعليمية واستيفاء ال -
للتوسع في مساحة قاعة المكتبة، فقد تم رصد مبلغ مالي لتوفير قاعة إضافية وبالفعل  األكاديمية
لتبدأ العمل فى أوائل  في إنشاء ھذه القاعة الثانية من المكتبة وذلك في مبنى الملحقء تم البد

 . ٢٠١٤مارس 
إلكمال خطة الدفاع المدني وشروط مكافحة الحريق، راعت الخطة  ةاألكاديميفي إطار سعي  -

 األكاديميةالتنفيذية إكمال التركيبات الالزمة لمواسير المياه وإطفاء الحريق، وبالفعل بدأت 
إنھاء على مستوى المباني وخاصة المبنى الرئيسي في إعداد التركيبات الالزمة وجاري 

 .  عليھاالتركيبات واالختبارات والتدريب 
  ومثال آخر على جدية تنفيذ البنود المطوبة: -

م في ٢٠١٣في شھر نوفمبر لعام  األكاديميةلدعم نشاط البحث العلمي بدأت  األكاديميةفي إطار سياسة 
يئة التدريس والمعاونين وتحفزھم للنشر العلمي في تطبيق سياسة مالية جديدة تشجع من أعضاء ھ

سمھا وسط او األكاديميةالمجالت األجنبية والمحلية فيما يرفع من أسھم المؤتمرات العلمية الدولية و
  المحافل الدولية. 

ً لألھمية واألولوية،  األكاديميةوال تزال  وقد تطبق بعض بنود الخطة التنفيذية قريبة األجل وذلك وفقا
- ٢٠١٣للعام الحالى  ات المالية للخطة التنفيذيةاالعتماد وفيرأصدر السيد رئيس مجلس اإلدارة قرارا بت

قرار رئيس  /٩-١ملحق ( األكاديميةوإدراج متطلبات الخطة التنفيذية لألعوام القادمة فى موازنة  ٢٠١٤
   .)ات المالية للخطة التنفيذيةاالعتمادمجلس اإلدارة بتوفير 

 بعضعن طريق تقديم ، امميزة لطبيعة نشاطھشخصية مستقلة وخصائص  األكاديميةة استراتيجيتعكس 
خريج المعاھد والكليات  لىوالتي تمكن الطالب من تفوقه ع المتميزة من خالل برامج األكاديميةالمقررات 

المجتمعية نحو المجتمع  اھلياتئومس األكاديميةة استراتيجي، كما تبرز والحصول على ميزة في سوق العمل
على حل مشكالت تساعد وضع خطة للبحث العلمي  في ءالبد المحلي بصورة واضحة ومحددة من خالل

  مع.  المجت
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في األجل الطويل على مستوى اإلقليم/ الدولة،  األكاديميةما يفيد عن طموحات  ةستراتيجياالتتضمن 
  :جل الطويل والمتمثلة فيألسعى إلى تحقيقھا في االطموحات التي ت األكاديميةوتعكس رؤية 

سسة مؤ األكاديميةتكون  لكيتمع ومجال خدمة المجتحقيق تميز في مجال التعليم الجامعي  -
  قادرة على مواكبة المتغيرات المحلية، اإلقليمية والعالمية.وتكون ، تعليمية وبحثية وخدمية رائدة

 عتبارات في الوقت الراھن.وھو أحد أھم اال االعتمادفي الحصول على  األكاديميةرغبة  -
 تحقيق ميزة تنافسية في سوق العمل. -
 ة الموضوعة ومتابعتھا وتقييم أدائھا باستمرار.يجستراتيتحقيق الخطة اال -

  
 ة خمسية مناستراتيجيخطة  ستراتيجياالومن أجل تحقيق ھذه الطموحات فقد أعد فريق التخطيط 

تشتمل على جميع العناصر األساسية التي تسعى للتميز والمنافسة ) ٢٠١٨/٢٠١٩حتى  ٢٠١٣/٢٠١٤(
  . األكاديميةفي الخدمات التي تقدمھا 

- ١ملحق ( – ٢٠١٣/ ١٧/١١بتاريخ  األكاديميةمجلس في اجتماع  ةستراتيجياالتم اعتماد الخطة  وقد
  .)عتماد الخطةال األكاديميةمجلس  جتماعامحضر  /١٠
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  القدرة المؤسسية

  الھيكل التنظيمي  ٢

  
  الھيكل التنظيمي ٢

ي  يعتبر الھيكل التنظيمي ألي مؤسسة وسيلة أو اءةأداة ھادفة لمساعدتھا عل ـا بكف ة و تحقيق أھدافھ  ،فاعلي
فو تحديد أدوار األفرادو اتخاذ القراراتو في تنفيذ الخطط من خالل المساعدة ين مختل  تحقيق االنسجام ب

داخلو ،األنشطة و الوحدات ادي الت ةو تف اتو االزدواجي او االختناق ة أخرى غيرھ ن للھيكل إف ومن ناحي
التخصص يتضمن و العمل فتقسيم، الجماعـات فـي المؤسسات و سلوك األفراد ىعل اكبير االتنظيمي تأثير

رد ددة للف ات مح ام وواجب ناد مھ يو ، إس ة عل رد االلتزامات المترتب ه و الف وفر ل د ت ذلك ق ه نتيجة ل توقعات
  . الشعور بالرضا عن العمل

ة الوظائف الرئيسية  يمثل الھيكل التنظيمي صورة لھيكل المؤسسة أو شكال والوحدات يوضح بالرسم كاف
بعض وخطوط السلطة والمس ربط ئاإلدارية والعالقات التي تربط بين تلك الوحدات ببعضھا ال ولية التي ت

  .بين أجزاء المؤسسة واألبعاد األفقية لنطاق اإلشراف

وظيفي بيان ر التوصيف ال امال ايعتب ات والمس ش ر وصفئللواجب وظيفي، ويعتب الموقع ال  اوليات الخاصة ب
امال ارات ك امل للمھ ة ش اغل الوظيف ا ش وم بھ ي يق ات الت تخدم  ةوالواجب ة. ويس ة والعملي ه العلمي مؤھالت
ور صالتو د األج اس لتحدي ا كمقي ة وأيض ل المؤسس ائف داخ بية للوظ ة النس د القيم وظيفي لتحدي يف ال

ار الموظفين  ين واختي ر أداوالمرتبات وتعي ات العمل ويعتب ه أل ةلتحقيق متطلب د تقييم دير عن دة للم داء مفي
  موظف في موقع العمل.

ة نشاط  األكاديميةوبناء على ما سبق فقد التزمت  م لطبيع ةبان يكون لھا ھيكل تنظيمي مالئ ا  األكاديمي طبق
  المؤشرات التالية: ىيشتمل ھذا المعيار علو )NARSلمعايير الجودة المرجعية (

  اإلدارات الداعمة:و الھيكل التنظيمي ٢/١
  م ومعتمد ھيكل تنظيمي مالئ ٢/١/١
  ھيكل تنظيمي مالئم للمؤسسة ٢/١/١/١

 أو إداري قسم كل أن حيث وتدرجھا الرئاسية السلطة بوضوح لألكاديمية التنظيمي الھيكل يتصف
 مجلس رئيس يوجد العلمية األقسام ففي ، المرءوسين من مجموعة أعلى يتبعه رئيس إداري يترأسه علمي
 ىيقوم ھيكل المؤسسة علو مديرعام أعلي. ويرأسھم إدارة لكل مدير اإلدارية يوجد األقسام في أما ، القسم

ز اإلداري دم التركي ع االو ع ك من خالل توزي ي المرذل رئيس ءوختصاصات عل ي ال ع الرجوع إل سين م
انونااإلداري األعلي ، كما يتم  ا للق ا و ستخدام مبدأ التفويض في السلطة اإلدارية في حاالت محددة وفق منھ

سأ.د / العميد في ممارسة بعض االة األكاديميمجلس تفويض  ة عن المجل ة نياب ا  ختصاصات العاجل ، كم
اذج من  /١-٢(ملحق و  وثيقة الھيكل التنظيمى لألكاديمية)( يبين يننم رارات تعي ا يظھر تسكين  )ق . كم

  .    )البشرية لألكاديمية مكانياتوثيقة اإل( القوة البشرية في الھيكل التنظيمي
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  الھيكل األكاديمى لألكاديمية ويضم :أوالً : 
  . األكاديميةمجلس  )١(

 . األكاديميةعميد  )٢(

  . األكاديميةوكالء  )٣(

  لشئون التعليم والطالب.  األكاديميةوكيل  
  التدريب.ولشئون البيئة والمجتمع  األكاديميةوكيل 

 جودة التعليم مكتب )٤(

  : ) أقسام علمية وھى٥عدد ( األكاديميةاألقسام العلمية حيث يوجد ب )٥(

  .قسم العلوم األساسية  
 تصاالت. لكترونيات وتكنولوجيا االقسم ھندسة اإل  
 .قسم ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  
 نتاج وتكنولوجيا التصنيع. قسم ھندسة اإل  
 .قسم العمارة وتكنولوجيا البناء 

 لشئون التعليم والطالب ھى : األكاديميةاإلدارات التى يشرف عليھا وكيل 
 من: يتبعه كلو ئون التعليم والطالبرئيس ش

 وحدة الساعات المعتمدة 
 كاديمياإلرشاد األ 
 المتابعة التعليمية 
 أعمال االمتحانات 
 :اإلدارة العامة للخريجين 
 إدارة شئون الخريجين 
 وحدة متابعة الخريجين 
 إدارة شئون الطالب 
 إدارة رعاية الشباب 
 إدارة تدريب الطالب  

  لشئون البيئة وخدمة المجتمع والتدريب ھي: األكاديميةوكيل  اإلدارات التى يشرف عليھا
 خدمة المجتمعو وحدة تنمية البيئة 
 وحدة تدريب أعضاء ھيئة التدريس والموظفين 

  
  دارى ويضم :ثانياً :  الھيكل اإل

  األكاديميةعميد  )١(

  ھي : األكاديميةاإلدارات التي يشرف عليھا عميد 
  الطالب.لشئون التعليم و األكاديميةوكيل 
  التدريب.و لشئون البيئة والمجتمع  األكاديميةوكيل 
 .األمين العام 
 .مكتب جودة التعليم 
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 .األقسام العلمية 
 .إدارة األزمات والكوارث 
 .إدارة األمن 
 .الشئون القانونية 
 معاونيھم.و إدارة شئون أعضاء ھيئة التدريس 
 .العالقات العامة 
 .إدارة تكنولوجيا المعلومات 
 ت الطابع الخاص.الوحدة ذا 
  الجرافيك.إدارة  

   األكاديميةأمين عام  )٢(

  األقسام اإلدارية التى يشرف عليھا إدارياً تشمل  :
 . إدارة شئون العاملين 
 .إدارة الصيانة  
 دارية.إدارة الشئون اإل  
 الحسابات.و إدارة الماليات  
 .إدارة الشئون الطبية  
 المخازن.و إدارة المشتريات  
   .إدارة األرشيف 
 ستحقاقات.ة االإدار 

  دارات ووحدات جديدة في الھيكل التنظيميإاستحداث  ٢/١/١/٢

ةو تم استحداث وحدة جديدة بالھيكل التنظيمي درة المؤسسية لألكاديمي ز الق ھي و ذلك بھدف تعزي
دريباوحدة ذات طابع خاص لھا  . وال  ستقاللھا الفنى والمالى واإلدارى، تسمى وحدة الورش والمعامل للت

اً يخل ذ ل فني ورش أو المعام ا ال ى تخضع فيھ ة الت ائل التعليمي ى المس ل ف ورش والمعام ك باختصاص ال ل
ام  ةوإدارياً لألقسام العلمية التى تتبعھا فنياً وإدارياً. ھذا وتھدف الوحدة إلى المساھمة فى قي أداء  األكاديمي ب

داخل  الب ب دريب الط يم وت ال تعل ى مج التھا ف ةرس ا،  األكاديمي ة أوخارجھ ة المحيط ة البيئ ى خدم وف
دريبى،  ة التى تواجه النشاط الت ى حل المشاكل الواقعي ة إل ة الھادف والمجتمع. كذلك إجراء البحوث العلمي

روابط  األكاديميةسواء بداخل  ق ال ا. توثي دريب الطالب فيھ تم ت أو خارجھا فى المصانع والشركات التى ي
ى أو الصعيد األ لمية األخرى، سواءمع الجامعات والھيئات العوالثقافية العلمية  ى الصعيد المحل قليمي. عل

ى  األكاديميةدراجھا بالشق القانونى لالئحة إوتم الوحدة لم تعتمد بعد  ى المجلس األعل وجاري عرضھا عل
  الئحة القانونية الخاصة بالساعات المعتمدة. لمع ا للمعاھد الھندسية الخاصة للتصديق

  واإلدارية للمؤسسة األكاديميةليات للقيادات ئوتوصيف المسو تحديد ٢/١/١/٣

ةتم اختيار كل عضو من أعضاء  ة التي  األكاديمي دورات التدريبي ه وال دقيق وخبرت ى تخصصه ال اء عل بن
ة و اد الھيكل التنظيمي لألكاديمي م اعتم ا ت ادإاشترك فيھا واستفاد منھا فى مجال تخصصه . كم تشكليه  ةع

اداالعفى ضوء معايير الجودة و ة كل إدارة موضحة بالھيكل التنظيمى و .تم اة اختصاص وتبعي م مراع ت
ات كل عضو من  وظيفى وواجب ا أوالتوصيف ال ينتعضائھا بشكل محدد وموصف كم ل ( ب ة الھيك وثيق

  .  التنظيمى لألكاديمية)
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 كاديميةألل عتماد الھيكل التنظيميا ٤ /٢/١/١

نشاء الوحدات الجديدة سابقة إبعد و االعتمادمعايير الجودة وفي ضوء إعداد الھيكل التنظيمى لألكاديمية تم 
-٢(ملحق ) كما يبين ٢٠١٣ - ٩ - ١٥في جلسته بتاريخ األحد ( األكاديميةمجلس  اده مناعتمتم و الذكر
  . )توثيق الھيكل التنظيمي لألكاديميةو األكاديميةمجلس  محضر اجتماع /٢

 
  االختصاصاتو ولياتئالمسو السلطات ٢/٢

  عالقات السلطة ٢/٢/١
تحديد االختصاصات لكل عضو من و يتصف الھيكل التنظيمي الحالي لألكاديمية بوضوح خطوط السلطة

كل فيما يخصه طبقا للشكل  األكاديميةأمين عام و يعاونه الوكالءو األكاديميةعضائھا فالعميد ھو رئيس أ
 مقرر طبقا لقانون تنظيم وزارة التعليم العاليبواسطة مجلسھا ال األكاديميةتدار و السابق للھيكل التنظيمي

قسام في اتخاذ حد ما حيث يفوض العميد رؤساء األ إلىالتفويض في السلطات  ىيعتمد ھيكل المؤسسة علو
ن لھم أال إن يتم من خالل المجلس أين الذي يجب مر التعيأئة الالزمة لتسيير العمل ما عدا القرارات الطار

مجلس جتماعات امحاضر  /٢-٢(ملحق مناقشة القضايا الطارئة. و رئة لبحثسلطة عقد المجالس الطا
  .)قسامتشكيل مجالس األ /٣-٢(ملحق  )كاديميةتوثيق الھيكل التنظيمي لألو األكاديمية

  وليات واالختصاصاتئالمس ٢/٢/٢
 ميةاألكاديليات واتخاذ القرارات سواء للقيادات ئوللمس ادقيق اتحديديتضمن الھيكل التنظيمى 

 ماكنھم المناسبة لھمأعضائھا في الھيكل التنظيمي في أن جميع أب األكاديميةتتصف و والتنفيذية بالمؤسسةأ
 الخبرات والمھارات الحياتيةو متفقة مع الشھادات العلمية الحاصلين عليھا والتخصصات الدقيقةو
  .ألكاديميةاالقدرات العقلية والمھارات العملية والخصائص الوجدانية لكل عضو في و

 اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية ٢/٢/٣
سبيل المثال تتبع إدارة  ىفعل األكاديميةتكفي اإلدارات المتخصصة لتقديم خدمات الدعم في 

متابعة حضور وغياب الطالب  –المتابعة التعليمية أربعة فروع ھي متابعة السادة أعضاء ھيئة التدريس 
 عداد لالمتحاناتاإل –المرئيات و الصوتيات –تسجيل حضور وغياب الطالب –بيانات مكتب إدخال ال –
تتميز كل المكاتب بالكفاءة في أداء المھام حيث و جابة. كل منھا يقدم الدعم فيما يخصهوراق اإلأتجھيز و

الثواب والعقاب في أداء جميع  ن وتطبق كل إدارة نظاموأعضاء متخصصيوجد لكل مكتب مدير و
شراف على األعمال الخاصة بشئون الخريجين التي تختص باإل إدارة شئون الخريجينعمال . وكذلك األ
(اتصاالت  يختص بقسمي(عمارة وتصنيع) وفرع  يختص بقسميفرع لي إوالمقسمة  األكاديميةب

وحاسبات) ووحدة الخريجين التي تھتم بالطالب بعد تخرجه لعمل اتصال بين متطلبات سوق العمل وما 
نموذج من استخدام  /٤- ٢(ملحق . التعليميةو في الخدمات العلمية من تطوير ذاتي األكاديميةقدمه ت

  .)توثيق إنشاء وحدة الخريجين /٥- ٢(ملحق  كذلكو )التوصيف الوظيفي إلدارة شئون الخريجين
  

  الكوارثو إدارة األزمات  ٢/٢/٤

  كوارثكفاية الوسائل المتاحة للتعامل مع األزمات وال ٢/٢/٤/١
من قبل إدارة الدفاع المدنى وتم تعديل جميع المخارج والمداخل للطلبة  األكاديميةتم مراجعة 

لتحقيق اشتراطات األمن والسالمة كما تم إضافة حاسات كاشفة للدخان فى حال حدوث حريق . والوسائل 
معامل و ق في ممراتالكوارث فتوجد طفايات حريو كافية للتعامل مع األزمات األكاديميةالمتاحة في 
تجاھات االكوارث مثل و اإلرشادات الالزمة لمواجھة األزماتو وليةسعافات األتتوافر اإلو األكاديمية
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 توثيق إنشاء وحدة األزمات /٦-٢(ملحق الكوارث. و ثناء األزماتأالھروب والمخارج التي تتبع 
  .)األكاديميةالكوارث بو

  
  وارثمسئولية إدارة األزمات والك  ٢/٢/٤/٢

توجد و األكاديميةعميد لمواجھة األزمات والكوارث تابعة ل األكاديميةتوجد إدارة متخصصة ب
كما يتم تدريب  األكاديميةالكوارث بتوضح كيفية مواجھة األزمات و األكاديميةملصقات معلنة بو لوحات

الناتجة توقعة وارة األزمات والكوارث المبصفة دورية في مراكز متخصصة إلد األكاديميةأعضاء من 
 ماكن مثل المعامل السيما معامل الكيمياء وھناك إرشادات معملية للطالبعن طبيعة عمل بعض األ

كوارث عند حدوث األحوال وفقا لتوزيع أدوار معلن  هيئة التدريس عن التصرف في مثل ھذھو العاملينو
راد وحدة إدارة األزمات شھادات تدريب أف /٧-٢(ملحق  قد تم تدريب العاملين عليھاو أو طوارئ
   ..والكوارث)
  

  مكتب جودة التعليم  ٢/٢/٥
  الجوانب التنظيمية لمكتب إدارة الجودة ٢/٢/٥/١

يوجد ھيكل تنظيمى معتمد للمكتب حيث و االعتمادو مكتب لتوكيد الجودة األكاديميةيوجد ب
مد ذي تبعية تنظيمية وضع ھيكل تنظيمي معت ىعل األكاديميةب االعتمادو يحرص مكتب إدارة الجودة

سھا رئيس القسم أيريوجد وحدة للجودة بكل قسم علمي و كما. ممثلين عن جميع فئات العاملينويضم 
 (ملحق يحدد المھام الوظيفية واإلدارية.و األكاديميةب االعتمادالجودة و وتعمل بالتنسيق مع مكتب توكيد

-٢(ملحق  ويوضح )االعتمادو ضمان الجودةنشاء مكتب إبالموافقة علي  األكاديميةمجلس قرار  /٨-٢
  .)الجودة من السادة العاملين وأعضاء الھيكل التنظيمي ومكتب الجودة ولجانه التنفيذية ومنسق /٩

ن تبعية أ. كما األكاديميةمجلس اإلدارة بو األكاديميةئحة معتمدة من مجلس ولمكتب الجودة ال
يحضر مدير المكتب و األكاديميةوتتبع مباشرة عميد كاديمية كتب واضحة في الھيكل التنظيمي لألالم

. كما تم عقد عدة دورات بالمجلس االعتمادويناقش قضايا جودة التعليم و األكاديميةاجتماعات مجلس 
ينعقد مجلس إدارة المكتب و بالتنسيق مع ھيئة ضمان الجودة األكاديميةألعضاء ھيئة التدريس والعاملين ب

 /١٠-٢(ملحق عداد تقارير لمتابعة تطبيق قراراته  إكتب بمحاضر اجتماعاته ويحتفظ المو بصورة دورية
يتضح من خالل تشكيل و .)قسامباأل وممثليه األكاديميةالجودة ب مكتبرسمية بين مكاتبات مخاطبات و

و أكثرمع تبعيته ألحد أعضاء مجلس أن كل فريق يختص بأحد المعايير ألتنفيذي إالفريق و مجلس اإلدارة
 األكاديميةتشكيل مجلس إدارة المكتب معتمد من مجلس و إزالة أي عقباتو دارة لمتابعة تحقيق األھدافاإل

 /١١- ٢(ملحق  ١٤/١/٢٠١٠الحديثة بتاريخ  األكاديميةمناء أمن رئيس مجلس و ٢٥/١/٢٠٠٦بتاريخ 
  . قرارات تشكيل مكتب الجودة)

  
  نشطةالمشاركة في األ ٢/٥/٢

المجالس الرسمية فالوحدة ممثلة  ىمستو ىاقشة قضايا الجودة علمنوفي عرض يشارك المكتب 
بدعوة المدير التنفيذي لمكتب الجودة لحضور  األكاديميةقامت و بجميع اللجان من خالل أحد أعضائھا

شھريا عرض ومناقشة قضايا الجودة  ىيوجد بكل قسم منسق جودة يتول كما األكاديميةجلسات مجلس 
  المشاركة في: هبالقسم تتمثل أشكال ھذ

 والخطط التنفيذية. ةستراتيجياالتشكيل ومتابعة عمل لجان الخطة  .١
توصيف البرامج والمقررات و قسام وأعضاء ھيئة التدريس في إعدادالدعم الفني لأل .٢

 الدراسية.
 .األكاديميةجوانب األداء في و راء الطالب في العملية التعليميةآاستطالع  .٣
مناقشة تقرير و التعلم من خالل عرضو عملية التعليم تحديد جوانب القوة والضعف في .٤

 البرامج.
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 العلمي السنوي. األكاديميةإعداد التقرير السنوي لألكاديمية ومناقشته في مؤتمر  .٥

كما يشارك المكتب بلجانه التنفيذية األربع فى جميع األنشطة والقرارات التى تضمن جودة العملية 
 . االعتمادلجنة  ة تقييم األداء ،لجنة التديب ،لجن التعليمية مثل لجنة التوعية ،

في  األكاديميةنشطته الخاصة بتوكيد الجودة في أوتتمثل الوسائل المتاحة للمكتب لممارسة 
جتماعات التقييم الذاتي واالستعانة بمراجعين خارجيين مع المقارنة اتوفيرالمطبوعات وعقد ورش العمل و

 أعضاء متميزين في مجال الجودةتوفير الميزانية المخصصة و ليإة ضافبمؤسسات مختلفة. ھذا باإل
  . بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليھا أعضاء المكتب) /١٢-٢(ملحق  مكتببال االعتمادو
  
  التوصيف الوظيفي ٢/٦

 األكاديميةيتواجد بكل إدارة دليل و نترنتشبكة اإل ىمعلنا علو توصيفا موثقا األكاديميةتوفر 
الفنية تمثل األساس للعمل بالوظائف واإلدارية و األكاديميةالوظيفية القيادية ويدا للمھام يتضمن تحد

يضمن وقانون تنظيم الجامعات بما  األكاديميةھذا التوصيف مشتق من لوائح و األكاديميةالمختلفة داخل 
 خري.أ ةين من جھالقواناللوائح وو فق بين سياسات العملبما يحقق التواو ةالمناسب من جھوضع الفرد 

ن دراسة جاري اآلكاديمية. والتطوير المعاصرة لأل يتم تطوير ھذا التوصيف كل فترة طبقا لمتطلباتو
من خالل  األكاديميةمعاونيھم بو ھيئة التدريساإلدارية وو األكاديميةليات نشر ثقافة الجودة بين القيادة آ

(وثيقة الھيكل ة مجلس األكاديميٮ ىعل سوف تعرض نتيجة دراستھاو مكتب الجودةلجنة التدريب ب
  . التنظيمى)
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  القدرة المؤسسية 

     القيادة والحوكمة  ٣
  

  القيادة والحوكمة   ٣
  األكاديميةاختيار القيادات   ٣/١
  معايير االختيار ٣/١/١

ا ة ومخرجاتھ ة التعليمي اءة العملي ع كف يإ ترج ار  ل اداتاالختي حيح للقي ةاأل الص ي إدارة  كاديمي ة ف متمثل
ادات  األكاديميةووكالء  األكاديميةكعميد  األكاديمية ار القي ايير الختي ورؤساء األقسام لذلك فقد تم وضع مع
  التالية:ارتكزت على النقاط  ) األكاديمية القيادات وتعيين معايير اختيار /١-٣(ملحق

  
 الدرجة العلمية 
 ةأبحاث علمي -رسائل ىشراف علإ -ندوات -ةالنشاط العلمي (مؤتمرات علمي( 
 ةمكتسب -ة (ذاتي ةدارياإلو ةالقدرات القيادي( 
 تميز) -ة نزاھ – السجل الوظيفي (التزام 
 التطويرو ةفي مجاالت الجود ةالمساھم 
 مع الرؤساء ةالعالق 
 ةالتعليمي ةالتعاون معھم لتنفيذ العمليو التعامل مع الزمالء 
 ھميللمھام الموكلة إءوسين لتنفيذ اأسلوب إدارة المر 
 الطالبية ة في األنشطةالمشارك 
 ة في الخدمات الطالبيةالمشارك 
 ةالعامو ةالمشاركة في األنشطة القومي  

  
يم  انون تنظ وء ق ى ض اتوف م  الجامع نة  ٤٩رق ه  ١٩٧٢لس ه التنفيذي ات والئحت يم الجامع اص بتنظ الخ

ة الخاصة،الخاص بتنظيم المعاھ ١٩٧٠لسنة  ٥٢ رقم وقانون ، وتعديالته ايير وا د العالي ى المع ادا عل عتم
يس مجلس اإلدارةبواسطة  األكاديميةعميد  ترشيحتم ي ،السابقة  وو،  رئ يد م يق وكالءالس د بترشيح ال  العمي

امو اء األقس ى  رؤس ا للمجلس األعل الى بصفته رئيس يم الع ر التعل يد وزي وم الس يحات يق ى الترش اء عل وبن
ا الھندسية الخ د العلي ذلك ااصة بللمعاھ رار ب وكالء وإصدار ق د وال ار العمي ذج من ا/ نم ٢-٣(ملحق ختي

  .قرارات تعيين العميد والوكالء)
  
  بداء الرأيإالمشاركة و  ٣/١/٢
ةألكاديمية على استعمال آلية تسمح لجميع أعضاء ا حرصت داء األكاديمي ار  بإب رأي والمشاركة في اختي ال

ةحيث يرفع عميد  ديمقراطي بأسلوب األكاديميةالقيادات  ائج استطالع  األكاديمي راً بنت رأيتقري ة  ال الدوري
فافية التى تتم لرئيس مجلس اإل ار بش ة االختي ةدارة ليساعده في عملي ز أو تعصب ونزاھ ا ال  ودون تحي بم

ل استبيانات / ٣-٣ ملحق(. يتعارض مع اللوائح والقوانين دريس والموظفين وتحلي رأي ألعضاء ھيئة الت
  بواسطة مكتب تقييم األداء)النتائج 
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  نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية   ٣/٢
  نمط القيادة ٣/٢/١

بداء الرأي وسعة إمقراطي للتشجيع على المشاركة في سلوب الديباستخدام األ األكاديميةاتسمت قيادة 
ير النمطية واستخدام بداع والحلول غخر والنقد وتشجيع االبتكار واإلأى والرأى اآلالصدر في سماع الر

كما تحرص  . وتحليل نتائجھا  سلوب الحوار التبادلي للوصول إلى القرارات الصائبة واستخدام استبياناتأ
داريين ومشاركة الجھات المجتمعية كأعضاء قسام والطالب واإلعلى وضع ممثلين من كافة األ األكاديمية

التعلم وأساليب التقويم وخدمة الطالب وتحرص خارجية في تمثيل اللجان المھتمة بعملية التعليم و
على بحث كل الشكاوى سواء من الطالب أو من العاملين أو من أعضاء ھيئة التدريس وذلك  األكاديمية

تفرغ بواسطة مكتب الشكاوى  األكاديميةمباني  ىصندوق) موزعة عل ٧(عدد  شكاوى من خالل صندوق
لى عقد لقاءات مفتوحة واتباع سياسة الباب المفتوح إ ضافةباإل )لألكاديميةالھيكل التنظيمى  وثيقة(

والوكالء ورؤساء األقسام بھدف اتخاذ  األكاديميةدارية لعميد قسام اإلواالجتماعات الدورية مع رؤساء األ
  .ةيالقرار المناسب بشأن أولويات ومتطلبات التطوير بمرونة كافية وشفاف

الستطالع رأى  طراف المجتمعية وذلك من خالل  تطبيق استقصاءتأخذ القيادة بآراء ومقترحات ممثلي األ
في ضوء متطلبات  األكاديميةعن تطوير  سنوية عقد ندوةأثناءومستوى خريجھا  األكاديميةالمجتمع حول 
  .لألطراف المجتمعية)الملتقى السنوى  ائقثو( سوق العمل

  
  المتعلقة بالتعليم والتعلم  مساھمة المجالس الرسمية في مناقشة واتخاذ القرارات ٣/٢/٢

قسام بالعملية التعليمية في مجالس األ سلوب اتخاذ القرار بآلية واضحة لمناقشة كل موضوع يتعلقأيتدرج 
وإعطاء الفرصة للمناقشات الموضوعية للوصول إلى أغلبية التخاذ القرار في كل ما يتعلق بالعملية 

التطوير ومساعدات التعليم من كتب ووسائل تعليمية ات التدريس وخطط استراتيجيالتعليمية من حيث 
دليل  /٤-٣ق لح(مللبرامج  سلوب التقييم والمراجعة واالھتمام باستطالع آراء الطالب وعمل أدلةأو

   .)الساعات المعتمدة
مية وتأثيرھا على العملية التعلي األكاديميةدارية ولموضوعات اإلسلوبا فعاال لدراسة اأ األكاديميةتنتھج كما 

  وذلك على النحو التالى:
لى االجتماع إأسبوعيا لدراسة الموضوعات التى تعرض عليه ويدعى  األكاديميةيجتمع مجلس  .١

 ن بالموضوعات المدرجة.والمختص
لدراسة الموضوعات الخاصة التى تستدعى ذلك للدراسة وعرض توصياتھا  ايشكل المجلس لجان .٢

 على المجلس .
ان ونتائج مناقشات يله الرسمي مرة كل شھر لدراسة توصيات اللجبتشك األكاديميةيجتمع مجلس  .٣

  )األكاديميةتشكيل مجلس  /٥-٣ق لح(م سبوعية والتصديق على قراراته.االجتماعات األ
  
  األكاديميةتنمية المھارات اإلدارية للقيادات   ٣/٣
   األكاديميةتدريب القيادات   ٣/٣/١ 

ة ال األكاديميةتضع  دريب وتنمي ادات خطة للت ة للقي ارات اإلداري ةمھ اون مع  األكاديمي ببالتع الجودة  مكت
دريس ومركز  ة الت درات أعضاء ھيئ اھرة تنمية ق ة الق د حددت بجامع ةوق ة  األكاديمي االحتياجات التدريبي
ة  األكاديميةللقيادات   /٦-٣ قلحم(الحالية والمرشحة مستقبال لشغل المناصب القيادية وفقا لألساليب العلمي

   . تدريب القيادات) خطة
حيث تتطلب ،  لى تغطية مختلف المھارات القياديةإالدورات التدريبية التي يتم تنفيذھا والبرامج  ھدفت

عتماد وقد ھا لالواألعضاء العاملين في األكاديميةالقيادة التدريب على مھارات تكنولوجيا المعلومات وتھيئة 
لمستندية والزمن الالزم إلنھاء المھام ورضا العاملين وھيئة تضح ذلك من خالل متابعة األداء والدورة اا

التدريس ويجرى اآلن بحث القصور في مھارات تكنولوجيا المعلومات إلعداد تدريب موجه لسد ھذه 
  الفجوة .
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  آليات تنفيذ البرامج   ٣/٣/٢

  ويتم ذلك من خالل : األكاديميةتستخدم إجراءات محددة لتنفيذ البرامج /الدورات التدريبية للقيادات 
  مخاطبة األقسام العلمية وإعالمھا باسم الدورة وميعاد الدورة   - ١
  ب ترشيح بأسماء القيادات وأعضاء ھيئة التدريس المرشحين لھذه الدورة خطاترسل األقسام   - ٢
  يتم تنفيذ البرنامج .  - ٣

 األكاديميةوقع اإللكترونى الخاص بوالم األكاديميةعالنات باإل ةوھذه اإلجراءات معلنة فى لوح         
وتتمثل ھذه اإلجراءات فى المحاضرات وورش العمل  األكاديميةوكذلك عن طريق سكرتارية عميد 

   التنفيذوالمحاكاة و
  
  المخصصات المالية للتدريب  ٣/٣/٣

كما  ،عضاء في ھذه الدورات بعض مخصصات إلشراك األو وتسعى أن توفر الدعم األكاديميةحرصت 
 األكاديميةعضاء أالوقت والمكان المناسب لتيسير تنفيذ ھذه الدورات كما يشارك بعض  األكاديميةفر تو

  .داء لعقد ھذه الدوراتبالجھد واأل
  
  مؤشرات تقييم التدريب  ٣/٣/٤

ة  األكاديميةالثالث السابقة للقيادات  السنوات الدورات التدريبية فىو تم تنفيذ عدد من البرامج وأعضاء ھيئ
دريسا ودة  لت ي إدارة الج رامج ف ذه الب ل ھ يط وتتمث ذاتي المؤسسي والتخط ويم ال تراتيجياالوالتق ى و س ف

د  ،في نظم وتقويم الطالب واستخدام التكنولوجيا في التدريس  مجال تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس وق
ان ب /٧-٣ قلحم(دارية. من القيادات اإلحصل على ھذه الدورات نسبة عالية  ة وبي دورات التدريبي عدد ال

 )ھاالمشاركين في
  
  نظم المعلومات والتوثيق الرسمية   ٣/٤
  قواعد البيانات ونظم المعلومات  ٣/٤/١

ات  ة لألإجارى االنتھاء من قاعدة بيان ةلكتروني م  كاديمي تم العمل إحيث ت ات شئون الطالب وي دخال بيان
دريأحاليا على استكمال قاعدة البيانات المتعلقة بشئون  ة الت م  عضاء ھيئ املين والمخازن وت س وشئون الع

ةعالن بيانات مناسبة عن إ ا اإل األكاديمي ى موقعھ ذة عن عل ى وتضم نب ةلكترون الة و األكاديمي ة ورس رؤي
ةھداف أو ادة  األكاديمي ةوالقي دريسواأل األكاديمي ة الت ة ( أعضاء ھيئ ام العلمي ام ) - قس ة األقس نشاط و أدل

ل رعاية الشباب ودل ةي ً  .األكاديمي ا ع  علم أن تصميم موق ةب ة ي األكاديمي ة ثقاف ه طالب لنشر وتنمي شارك ب
  ويتم العمل على تحديث بيانات الموقع بشكل دورى.   األكاديميةالجودة ب

  
  إلدارة الجودة  األكاديميةدعم القيادات   ٣/٥
  الدعم المادي لنظم الجودة الداخلية  ٣/٥/١

  الجودة الداخلية من خالل : نظم األكاديميةتدعم      
  ىذ وفرت أجھزة إالجودة ،  مكتبالمناسبة بتوفير المكان المالئم والتجھيزات وطابعات  حاسب آل

ة وعدد  تصوير اتماكينووبرمجيات إحصائية للتعامل مع البيانات وكتابة التقارير  از  ١حديث جھ
ى نظم الجودة  (data show)عرض بيانات  دريب عل ى اإل ةوطابعلعقد الت ات باإلضافة إل مكاني

  .األكاديميةالمتطورة لمطبعة 
  ة ، عدد  المكتبعلى إمداد  األكاديميةتحرص موظفين (سكرتيرة، ، وموظفي  ٣بالكوادر المؤھل

املين في الوحدة  ار الع م اختي ا ، حيث ت املين بھ درات الع ة ق إدخال بيانات)، والحرص على تنمي
ل ال ا ح ددة منھ ارات مح ى مھ اء عل ات بن ع البيان د م ل الجي رارات والتعام اذ الق كالت واتخ مش

  ).إمكانيات مكتب الجودة /٨-٣ قلح(مواستخالص النتائج 
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  المقررات ، امكتب األكاديميةتوفر تبيانات الخاصة ب ل االس ى صياغة وتحلي يم األداء يعمل عل  لتقي
ى المجالس المتخصصة وغيرھا البرامج ، الرضا الوظيفى  الزم من  تخاذالوعرض النتائج عل ال

    التقويم لدفع عجلة الفاعلية التعليمية.إجراءات 
  ً   .األكاديميةللعاملين في مكاتب الجودة ب مكافآت مادية شھريا

   
  الدعم المعنوي   ٣/٥/٢

دير  األكاديميةتحفز        اواأل مكتب الجودةم ه معنوي املين ب ريمھم ونشر  عضاء الع ك من خالل تك وذل
ىإ ك عل ع  نجازاتھم وذل ةموق دة اإل األكاديمي ع خاص بوح ذة فى الموق م تخصيص ناف ه ت ا أن ى، كم لكترون

ع  األكاديميةداريا وفنيا مباشرة لعميد إ، وتتبع الوحدة  إدارة الجودة نشطتھا أحيث يتم مناقشة وعرض جمي
ق بقضايا الجودة ا يتعل ة فيم رار المناسب بالسرعة المطلوب اذ الق ام /٩-٣ قلحم( مباشرة واتخ مكتب  مھ

  .الجودة )
  
  واإلدارية     األكاديميةالتوجيه والمتابعة لألقسام   ٣/٥/٣

ة لأل األكاديميةتھتم إدارة  ام بالتوجيه والمتابع ةقس ذ سياسات و األكاديمي زام بتنفي جراءات نظم إبشأن االلت
ات  ة متطلب ذلك متابع ة وك ودة الداخلي ادالج تفاأل االعتم ة لالس ة والعالمي اديمي المحلي تمرة ك ادة المس

ةوبقرار من مجلس  مكتب الجودةفى مجلس إدارة تديمة منھا من خالل آلية معتمدة والمس اريخ   األكاديمي بت
م  ٢٠٠٩/  ٢/  ٧ قت ذى يتضمن منس ل التنظيمى ال اد الھيك م  ااعتم ل قس ودة بك ايير أللج ا لمع اديمي طبق ك

ةكما تلتزم  قسام).تشكيل مكتب الجودة ووحدات الجودة باأل /١٠-٣ قلحم( الجودة دوات  األكاديمي د ن بعق
ام اإلتوعية عن الجودة  برئاسة العميد / مدير مركز الجو ع األقس ةدة يحضرھا رؤساء جمي ة و داري العلمي

  .(وثيقة الھيكل التنظيمى لألكاديمية) داريينالھيئة المعاونة وجانب من اإلو وأعضاء ھيئة التدريس
  
  ى تنمية الموارد الذاتية للمؤسسةف األكاديميةدور القيادات   ٣/٦
  خطة لتنمية الموارد الذاتية  ٣/٦/١

ا  تقبلية كم ة والمس ة في ضوء االحتياجات الحالي ا الذاتي ة مواردھ ة لتنمي ادة لوضع  خطة واقعي تسعى القي
ى لالعتماد ع األكاديميةتسعى و والخطط التنفيذية ةستراتيجياالأوضحتھا الدراسة الذاتية ومكونات الخطة  ل

برامج تدريبية إضافية للطالب وتخصص نسبة  األكاديميةالقوة البشرية واإلمكانات المادية المتاحة إذ تقدم 
ا تخصص جزء ة كم ة للكلي ة التحتي ة  اً من دخل ھذه التدريبات لصيانة وترميمات البني زة حديث لشراء أجھ

  ).وثيقة الميزانية السنوية(
ي تس ة الت ن الخط دة م ب عدي ق جوان ةعى وتتحق د األكاديمي و جي ى نح ذھا عل ا  ، لتنفي ث تحرص فيھ حي

ى المساھمة في حل مشاكل على تنوع مصادر التمويل الذاتي عن طريق  األكاديمية بواسطة المجتمع المحل
  ).ذات الطابع الخاص ةتشكيل الوحد /١١-٣ قلحم( خاصطابع ة ذات إنشاء وحد

  
  نتاجية والخدمية فى المجتمعتعدد العالقات والتفاعل مع القطاعات اإل  ٣/٦/٢

ا  األكاديميةتحرص  ة في المجتمع المحيط بھ ة والخدمي على تفعيل قنوات االتصال مع القطاعات اإلنتاجي
ي  ات ف ذه القطاع ع ھ ل م ة للتفاع ات الفعلي ل الممارس دوتتمث الب وعق دريب الط ة ت دوات علمي ل  ، ن ب
ي رامج الدراس ي الب ع ف تطالع رأى المجتم ى اس ركة وتحرص عل ال ش اول(ة مث ربوالمق ة  )ن الع والھيئ

  .الملتقى السنوى لألطراف المجتمعية) ثائق(والعربية للتصنيع وغيرھا من الشركات الخاصة 
  
  تحفيز أعضاء ھيئة التدريس لتنمية الموارد الذاتية  ٣/٦/٣

وارد الستحداث  األكاديمية تخطط  ة الم دريس لتنمي ة الت ة ألعضاء ھيئ ة للمؤسسة الذاتوسائل تحفيز مادي ي
  الصيفي. التدريبودات ذات الطابع الخاص الوحمن خالل المشاركة في 
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  دور القيادة في تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص  ٣/٦/٤
دة   تحداث وح م اس اصت ابع خ ي ذات ط ل التنظيم دف تعزو بالھيك ك بھ ية ذل درة المؤسس ز الق ي

ة و دةلألكاديمي ي وح ا  ھ االھ ى والم تقاللھا الفن دريبس ل للت ورش والمعام دة ال مى وح  لى واإلدارى، تس
ك  نشائھا من السيد رئيس المجلس األعلى للمعاھد العليا الخاصةإويجرى حاليا التصديق على  . وال يخل ذل

اً  اً وإداري ل فني ورش أو المعام ا ال ى تخضع فيھ ة الت ائل التعليمي ى المس ل ف ورش والمعام باختصاص ال
ام لألقسام العلمية التى تت ةبعھا. ھذا وتھدف الوحدة إلى المساھمة فى قي التھا فى مجال  األكاديمي أداء رس ب

داخل  ةتعليم وتدريب الطالب ب ذلك إجراء  أو األكاديمي ة المحيطة والمجتمع. ك ة البيئ ا، وفى خدم خارجھ
داخل  دريبى، سواء ب ةالبحوث العلمية الھادفة إلى حل المشاكل الواقعية التى تواجه النشاط الت أو  األكاديمي

روابط  نفضال ع اخارجھا فى المصانع والشركات التى يتم تدريب الطالب فيھ ق ال ة توثي ة العلمي والثقافي
د  م تعتم ى أو الصعيد االقليمي. الوحدة ل مع الجامعات والھيئات العلمية األخرى، سواء على الصعيد المحل

د الھندسية وجا األكاديميةدراجھا بالشق القانونى لالئحة إوتم بعد  ري عرضھا على المجلس األعلى للمعاھ
  الئحة القانونية الخاصة بالساعات المعتمدة. لمع ا الخاصة للتصديق

  
   األكاديميةالتقييم المستمر لكفاءة إدارة   ٣/٧
  .األكاديميةفي استمرارية وتعزيز التطوير ب األكاديميةدور القيادة   ٣/٧/١

ادة  ةتحرص القي ى الت األكاديمي اءة إدارة عل تمر لكف يم المس ةقي كاوي  األكاديمي ى الش ق تلق ك عن طري وذل
  ستبيانات وتحليلھا ومناقشتھا بالمجالس المتخصصة .إجراء االوالمقترحات و

  
  األكاديميةوالقيادات  األكاديميةتقييم كفاءة إدارة   ٣/٧/٢

  ثل ھذه اآلليات في :وتتم األكاديميةوالقيادات  األكاديميةتوجد آليات لتقييم كفاءة إدارة 
 ) ومقترحات ىصندوق شكاو ٧توافر صندوق للتقويم وتقديم المقترحات الخاصة بالتطوير.(  
  ة دور إدارة آاستطالع ة حول فعالي ةراء عينة من ھيئة التدريس والھيئة المعاون ادة  األكاديمي والقي

ً وذلك بشكل دوري ( األكاديمية   ).االستبيانات التي تتم دوريا
 كاديميةلكتروني لألاإلدارة والقيادة عبر الموقع اإل ترحات تفعيل دورتقديم مق.  

  
ا من خالل المجاالت المنتظرة أنتائج التقييم المستمر في تطوير  منالستفادة إلى ا األكاديميةوتتطلع  دائھ
  ما يلى :ك

  األكاديميةاللوائح الدراسية بما يحقق رؤية ورسالة تطوير.  
 .إنشاء التعليم عن بعد  
 ث الوعي البيئي .ب  
 . حل مشكالت الطالب  
 االعتمادتطوير النظام الداخلي للجودة و.  
 .التدريب على مھارات االتصال  

  
  دور المشاركة الطالبية في اتخاذ القرارات المؤسسية   ٣/٧/٣

م مآباستطالع  األكاديميةتھتم إدارة         رارات الخاصة بھ ل راء ممثلين عن الطالب في اتخاذ جميع الق ث
يم دريس والتقي لوب الت ات وأس ة واالمتحان داول الدراس م ، وضع ج دريس لھ ون بالت ن يقوم ذلك  ، وم وك

اءات ارائھم فى نوعية وفاعلية األنشطة الطالبية أثناء الدراسة ونشاط الفترة الصيفية مع آ اع سياسة اللق تب
ىإلى الدائمة واستخدام سياسة الباب المفتوح لالستماع  ة  آراء الطالب حت فافية دون آيمكن معرف م بش رائھ

ة) اتجتماع/ ا١٢-٣ قلحم( أي ضغوط ومن خالل اتحاد الطالب اد الطلب ائق و سيادة العميد مع اتح (وث
  .األنشطة الطالبية)
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  القدرة المؤسسية 

     المصداقية واألخالقيات  ٤
  
  

  المصداقية واألخالقيات  ٤
  

لوجيا بالمصداقية والنزاھة في جميع سياساتھا وقرارتھا الحديثة للھندسة والتكنو األكاديميةتلتزم 
 ً الملكية  حماية قوانينلوتعامالتھا الداخلية والخارجية في مجاالت حماية حقوق الملكية الفكرية  طبقا

ممارسات دريس كما تحرص على تطبيق ضوابط الفكرية من خالل لقاء للتعريف مع أعضاء ھيئة الت
  لتزام بالخلق العام واألخالقيات المھنية .سيخ االلة وعدم التمييز وتراالعد

  
  حقوق الملكية الفكرية والنشر   ٤/١

الملكية الفكرية مختلفة عن الملكية المادية فالملكية الفكرية من الممكن التشارك فيها دون أن ينجم عن 
  هذا تقليل قدرة المالك على استخدامها.

  
  والنشرااللتزام بحقوق الملكية الفكرية   ٤/١/١

للمحافظة  األكاديميةاإلجراءات التي تتبعھا تتمثل وبحقوق الملكية الفكرية والنشر ،  األكاديميةتلتزم 
  :يما يلىالنشر فو على حقوق التأليف

 كلف األكاديميةجھزة الحاسب اآللي أحظر استخدام البرامج الجاھزة غير المرخصة على  - ١
التي تخص جميع األقسام العلمية ھى برامج جھزة المحملة على األبرامج الحاسب اآللي 

مرخصة بالرخص الخاصة ببرامج الحاسب اآللي المحملة في المعامل الدراسية ، وعلى 
الرخص الخاصة ببرامج  /١-٤(ملحق  .اجھزة الحاسب الموجودة باألقسام العلمية واإلدارية

 الحاسب اآللي )
بشكل دوري من قبل وحدة   األكاديميةة بيتم مراجعة البرامج المحملة بجميع المعامل الخاص -٢

لي اجعة الدوري على أجھزة الحاسب اآلة وموضح ذلك بكشف المريالحاسب اآللي باألكاديم
كشف المراجعة الدورية على أجھزة الحاسب  /٢-٤(ملحق  .(MIS)الموجودة بالوحدة 

 اآللي)
الرسائل العلمية الموجودة برامج الحاسب اآللي أوتصوير بنسخ  األكاديميةللعاملين ب اليسمح - ٣

لتحاق بالوظيفة وذلك لضمان الحفاظ عند االويتم التعھد بذلك من خالل إقرار يوقع بالمكتبة، 
 . )قرار حفاظ على الملكية الفكريةإ / ٣-٤(ملحق  .على الملكية الفكرية

ى تم وضع إرشادات للمترددين على المكتبة لمراعاة التزامھم بالضوابط المنصوص عليھا ف - ٤
 قانون الملكية الفكرية. 

ضرورة و نشر فكر المحافظة على حقوق الملكية الفكريةو تم عقد ندوات ولقاءات لمناقشة -٥
ن والطلبة كما ھو موضح بمحاضر االلتزام بھا مع أعضاء ھيئة التدريس والعاملي

 اجتماعات التوعية بثقافة حقوق الملكية الفكرية).محاضر  /٤- ٤(ملحق  .جتماعاتاال
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 .لتزام بحقوق الملكية الفكريةلالجراءات إبوضع قائمة  األكاديميةت قام -٦
  

% من محتوى الكتب والمراجع ومنع تصوير الرسائل العلمية أو ١٠كثر من أويتم االلتزام بعدم تصوير 
 بالضوابط التالية. األكاديمية. وتلتزم مكتبة بارز عالن عن ذلك في مكانواإل أجزاء منھا
وتوجد مستندات لجان  موثقة بفواتير معتمدةمن دور نشر  ةبة مشتراجميع الكتب بالمكت - ١

 الشراء والفحص بالمكتبة.
 بحاث .باالستعارة للرسائل العلمية واأل غير مسموح - ٢
  األكاديميةمسموح بالتصوير داخل مكتبة  - ٣
 .تستخدم طبقا للضوابط المعلنة توجد ماكينة تصوير داخل المكتبة - ٤
، ٢) بالمكتبة رقم ٨و( ١بالمكتبة رقم نترنت لى متصل باإلجھاز حاسب آ )١٠(يوجد عدد  - ٥

عن  ةمراقبة عينية داخل المكتبة ومراقبة إكتروني وتوجدومؤمن الدخول عليه من جھة الطلبة 
  MISطريق 

و الوثائق باستثناء استخدامات استخدام ھذه الحواسب لنسخ أى من البرامج أغير مسموح ب - ٦
 .نترنت المسموحةاإل
  

  قافة حقوق الملكية الفكريةث  ٤/١/٢
النشر، وفي سبيل ذلك يقوم على نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية و األكاديميةعملت    -

ن بعقد مجموعة من الندوات والحلقات بصفة دورية ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة والمختص
تخاذ كافة اعلى  ةاألكاديميالمعاونة لنشر ھذه الثقافة والتشجيع على االلتزام بھا ،كما تحرص 

قرار حفاظ على إ / ٣- ٤(ملحق  .اإلجراءات القانونية في حالة إثبات سرقة أبحاث أو كتب علمية
 الملكية الفكرية)

للقسم بحضور الطالب كما ھو التوعية بحقوق الملكية الفكرية مستمرة  خالل المؤتمر العلمى    -
 جتماعات.بمحاضر االموضح 

ى المكتبة  لمراعاة التزامھم بالضوابط المنصوص عليھا في وضع إرشادات للمترددين عل   -
 قانون الملكية الفكرية.

رشادات داخل معامل الحاسب اآللي والمكاتب اإلدارية لمراعاة التزامھم بالضوابط إوضع    -
 - ٤ملحق ( جھزةبعدم نسخ البرامج المحملة على األالمنصوص عليھا في قانون الملكية الفكرية 

بيان بالكتب الموجودة  / ٦-٤ملحق ( و لمحافظة على الملكية الفكرية في المكتبة)جراءات اإ/ ٥
 في المكتبة )

 

  عدم التمييز:و تطبيق الممارسات العادلة  ٤/٢
أو على أساس أنھا   Moral   يمكن صياغة مبدأ الممارسة العادلة وعدم التمييز إما على أساس خلقي عام

  علمية .ال  Objectivityتزكى الموضوعية 
  
  

 ن العلماءإغي أن ننكر عليھم  تكافؤ الفرص ففعلى أساس خلقي عام  إذا كان كل الناس في المجتمع ال ينب
   عدم التمييز .و ينبغي أن يتوفر لھم مثل ھذه العدالة –ھم أعضاء في المجتمع و
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  الطالب .ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء ھيئة التدريس/ الھيئة المعاونة /   ٤/٢/١
  تتمثل فى : األكاديميةتوجد إجراءات محددة لضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء 

 على ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة األكاديميةتحرص   -أ 
وذلك عن طريق توحيد الحد األدنى والحد األقصى من  التدريسو شرافعباء اإلأتوزيع فى 
لتدريس (متضمنة ساعات عضاء ھيئة اأجمالي الساعات لجميع إمال اإلدارية بحيث يصبح األع

عضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة ألجميع  ادارية وغيرھا) ثابتعمال اإلشراف،األالتدريس،اإل
عمال ذات يستثنى من ذلك األ عضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونةبه توزيع الساعات أل اموضح

توزيع  /٧-٤(ملحق  ابل المادي مثل أعمال الكنترول ، مكتب التسجيل ،أعمال التنسيق.المق
 . عضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة)الساعات أل

في توزيع الحوافز على ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء ھيئة التدريس  األكاديميةتحرص   -ب 
 المكافآت.وة  من نظام للحوافز والمكافآت وذلك طبقا لما تقره الالئحة الداخلي

ت والحوافز لكل من أعضاء ھيئة التدريس والھيئة آكشف توزيع المكاف ، ٢٠-٤مرفق (ملحق 
 المعاونة والعاملين) .

 .عباء العملأتوزيع  فى نعلى ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملي األكاديميةتحرص   -ج 
 ).األكاديميةة بعمال بيان بطبيعة وساعات العمل الخاص /٨-٤( ملحق  

 المساواة في فرص التعليم والتقويمولى ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب إ األكاديميةتسعى   - د 
حيث تراجع الجداول الدراسية وتفي بتسكين الطلبة جميعاً فى ظروف متساوية مع تقديم الدعم 

سابيع بھا أستاذ المادة فى األنية يقوم التعليمى للطلبة المتعثرين عن طريق مجموعات تقوية مجا
، وقبول التظلمات وجدول  للقسم عالن أعمال السنةإمحضر / ٩-٤(ملحق . ختباراتالسابقة لال

 مجموعات التقوية )
ي ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والموظفين والعاملين وذلك أحرية الر األكاديميةتكفل   ھـ 

بينھم وبين القيادة اإلدارية للحوار والمناقشة في كل ما  جتماعات دوريةاعن طريق عقد ندوات و
جتماعات محضر وجدول أعمال الندوات واال / ١٠-٤(ملحق  .يخصھم من مشاكل وطلبات

 دارية)اء ھيئة التدريس وبين القيادة اإلالدورية بين أعض
تلقي عن طريق  إجراءات لتصحيح الممارسات غير العادلة فور اكتشافھا األكاديميةتوفر   -و 

جراءات تلقى إ / ١١- ٤(ملحق  .الشكاوى والتحقيق فيھا وتصحيح الممارسات غير العادلة
 الشكاوى).

الطلبة  ىمكتب وصناديق لتلقي شكاوتوجد آلية معلنة لتلقي الشكاوى والمقترحات من خالل   -ز 
ق فى عالم صاحب الطلب بنتيجة التحقيإشفوية ، يتم التحقيق فيھا و والعاملين وتقدم مكتوبة أو

ظفين الھيئة المعاونة وأعضاء ھيئة التدريس والمو ىأخرى لتلقي شكاو شكواه. كما توجد آلية
ً في حالة المشاكل علمية واإلقسام الوالعاملين عن طريق رؤساء األ دارية  والتحقيق فيھا داخليا

ً أو في حالة توقيع عإالبسيطة أو رفعھا  قوبة ، وجميع لى السيد العميد في حالة تعثر حلھا داخليا
 ةالمتخذ تالقرارا ةمتابع ىعل األكاديميةص تحرحالتھا ، كما إسلوب أمسجلة مع بيان  ىالشكاو

 )ىبيان تلقي الشكاو /١٢-٤(ملحق ة. المتابع ةبنتيج يالشاك رخطاإو ىالشكاو نشا يف
التعارض في المصالح بين األطراف المختلفة فيھا حيث يوقع  عدمعلى  األكاديمية تحرص  -ح 

ھيئة التدريس أو  يفيد بصلة القرابة بينه وبين أحد أعضاء اقرارإ األكاديميةطالب عند اللحاق بال
عفاء من تدريس مادة بعينھا أو بة طبقا للحالة مثل اإلجراءات المناستخاذ اإلالعمل حصر بھم و
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حد أين قرار للطالب يفيد صلة قرابة بينه وبإ / ١٣- ٤(ملحق عفاء من العمل بالكنترول وغيرھا.إ
 عضاء ھيئة التدريس أو العاملين)أ

ً لقانون تنظيم   - ط  تطبيق شروط الترقية على جميع أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة وفقا
الجامعات وقرارات المجلس األعلى للجامعات وقانون تنظيم العاملين المدنيين الخاص بالجھاز 

 اإلداري.
ممارسة و علمطالب من حيث المساواة فى فرص التالمساواة على كافة الو تطبق قواعد العدالة  -ي 

وضمان الحياد التام أثناء تصحيح إجابات الطالب من خالل إعطاء األوراق األنشطة والتقييم 
 سرية ونزع االسم من على ورقة اإلجابة قبل أن تصل إلى مصحح المادة . اأرقام

األقل وذلك في ضوء المادة  ثنين من أعضاء ھيئة التدريس علىاتصحيح ورقة اإلجابة بواسطة   -ك 
 من الالئحة التنفيذية  لقانون تنظيم الجامعات . ٧١

يتم تشكيل لجان الممتحنين والمصححين باقتراح من األقسام العلمية المختصة وتعتمد من مجلس    -ل 
،وذلك بعد التأكد من عدم وجود قريب حتى الدرجة الرابعة لوضع االمتحان والمصحح  األكاديمية

  ھيئة التدريس وذلك لضمان الحياد والمساواة وعدم التميز بين الطالبمن أعضاء 
 بيان تشكيل لجنة الممتحنين في كل قسم). /١٤ -٤(ملحق  
 

  والمقترحات. ىستجابة للشكاواالمصداقية فى الوعود المقدمة   ٤/٢/٢
لجميع أكثر من صندوق خاص بالشكاوى والمقترحات فى أماكن بارزة واضحة ل األكاديميةوضعت 
 ىومكتب الشكاو  في المبنى الرئيسي ومبنى الملحق) ىكروكي توزيع صناديق الشكاو /١٥ -٤(ملحق 

ويتم فتح صندوق الشكاوى والمقترحات بصفة دورية كما يتم محاولة حل   يتبع مكتب السيد العميد مباشرة
   )ىلقي الشكاواجراءات ت /١٦-٤(ملحق المشاكل التي توجد فيھا ودراسة المقترحات أيضاً . 

  
  إجراءات تصحيح الممارسات غير العادلة  ٤/٢/٣

لمعالجة بعض الممارسات غير العادلة مثل إعادة تصحيح  األكاديميةتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في 
أوراق الطالب المتظلمين من درجاتھم ويتم رفع درجات المتظلمين حالة إثبات أحقيتھم في ذلك في ضوء 

  لتماسات المقدمة للكنترول في كل قسم) بيان حاالت اال/ ١٧-٤(ملحق  .ھذا األمرالقواعد المنظمة ل
 
  ممارسة أخالقيات المھنة  ٤/٣

عضاء ھيئة التدريس خالقيات مھنة التدريس الجامعي ألأيوجد ميثاق أخالقي وھو  دليل االلتزام ب   -أ 
كما  الميثاق األخالقي)ثيقة و( .األكاديميةه على جميع العاملين بلألكاديمية وھو معلن وتم توزيع

على الطالب  لية التوزيع )آميثاق الطلبة و /١٨-٤(ملحق  .تم توزيع الميثاق الخاص بالطالب
 فى بداية العام الدراسى وتم مناقشتھم فيه . 

 
التعامل مع   /مانةاأل  /تطبيق الممارسات للوظيفة على كافة المستويات (االلتزام األكاديميةتراقب   -ب 

يرھا وذلك عن طريق مكتب تقييم وغ  /خريناحترام حقوق اآل  /وسينءالمرو والرؤساءالزمالء 
ستبيانات دورية على مستوى الطلبة ، العاملين ، امع عمل  األكاديميةداء لجميع العاملين باأل

داء جميع الفئات العاملة أالموظفين ، الھيئة المعاونة ، أعضاء ھيئة التدريس والقيادات لتقييم 
 داء).ستبيان تقييم األانتائج  /١٩- ٤(ملحق . تقييم التزامھم بأخالقيات المھنةو كاديميةاألب
(ملحق و ت والحوافز ألعضاء ھيئة التدريس والعاملين)آكشف توزيع المكاف /٢٠- ٤(ملحق و
  قواعد ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب ) /٢١-٤
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   لوسائل المختلفةفي ا األكاديميةالمعلومات المتاحة عن   ٤/٤
لكتروني لألكاديمية ومكتب مثل الموقع اإلالمعلومات الكافية عنھا في الوسائل المختلفة  األكاديميةتتيح 

عالنات والمعلومات المنشورة وذلك المصداقية في اإل األكاديميةون الطالب ومكتب التنسيق وتتحرى ئش
  ا باستمرار.ھعن طريق مراجعتھا وتحديث

 لكتروني )حضر تحديث وتطوير الموقع اإلم /٢٢- ٤(ملحق 
  
شارك في  األكاديميةجل إعداد ميثاق لألخالقيات المھنية بأقصارى جھدھا من  األكاديميةبذلت   ٤/٤/١

جميع أعضاء ھيئة التدريس وبعض السادة العاملين  وفور االنتھاء من صياغة المشروع المبدئي  هوضع
حيث تم تشكيل لجنة  األكاديميةؤسسة ثم اعتماده من مجلس تم عرضه على كافة الفئات الممثلة للم

  أخالقيات المھنة والبحث العلمي .
عضاء ھيئة خالقيات مھنة التدريس الجامعي ألأاللتزام ب: دليل اعتمادامحضر و/ ٢٣- ٤ (ملحق 

  إقرار واجبات القيادات الجامعية )  / ٢٤-٤(ملحق و التدريس  الميثاق األخالقي )
  
  لتزام بأخالقيات الوظيفة اال ٤/٤/٢

تطبيق جميع الممارسات األخالقية  األكاديميةبأخالقيات الوظيفة وتراقب  األكاديميةن بييلتزم جميع العامل
للوظيفة على كافة المستويات مثل االلتزام بأخالقيات المھنة وأمانة التعامل مع الزمالء والرؤساء 

  ت والحوافز)آكشف توزيع المكاف / ٢٥-٤ق ( ملح .خرينوسين ، واحترام حقوق اآلءوالمر
قرار من أعضاء إ / ٢٧-٤(ملحق و التمييز بين الطالب) مقواعد ضمان العدالة وعد/ ٢٦- ٤(ملحق و 

  تعارض المصالح) . مھيئة التدريس بوجود أقرباء لعد
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  القدرة المؤسسية 

     ىدارالجھاز اإل  ٥
  

  الجھــــاز اإلدارى ٥
  

ھاز إداري مؤھل وكفء على كافة المستويات يعمل على تحقيق األداء المخطط بكفاءة ج األكاديميةيوجد ب
على االرتقاء بالعاملين من  األكاديميةتعمل و .بما يكفل تحقيق رسالتھا وأھدافھالجميع األنشطة و ةعالي

المتميزة خالل التأھيل المستمر والرعاية الصحية .  كما تعمل على توظيف اإلداريين من ذوى الخبرات 
على وضع نظم لدعم القرارات  األكاديميةتحرص . ولفة متعددة التخصصاتومستويات التعليم المخت

دارى حتى يكون مؤھال لكافة المستويات ولتحقيق األھداف ة الجھاز اإلالمتعلقة باللوائح والقوانين لتقوي
  .  يات البشرية لألكاديمية)وثيقة اإلمكان( له المرجوة منه والتي تتمثل في الممارسات التطبيقية

د ـــ  من قيادات إدارية وعاملين وخدمات إدارية طبقا افرأ) ٤٠٤( األكاديميةدارى بيضم الجھاز اإل
  تى : العلمية والمتمثلة على النحو اآل للمؤھالت

  
  أوال : ـ القيادات اإلدارية تتمثل فى : 

  ) من الحاصلين على الماجستير٣اـ   عدد ( 

  )  من المؤھالت العليا ١٠ب ـ عدد (

   ة) من المؤھالت فوق المتوسط٢ج ــ عدد (

  ) من المؤھالت المتوسطة ١د ــ عدد ( 

  
  فى :  ونن يتمثلون اإلداريوثانيا : ـ  العامل
  ) من المؤھالت العليا ١٢٥ا ـ  عدد (

  ة)  من المؤھالت فوق المتوسط٢٧ب ـ عدد (

  ) من المؤھالت المتوسطة ١١٤ج ـ عدد (

  )  من شھادة محو األمية ٩عدد  (   د ـ

  ) بدون مؤھل ١١٣و ـ عدد (

     
  ) إحصائية بھذه األعداد:  ١-٥ويمثل الجدول المبين (
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  دارى طبقا للمؤھالت الدراسيةالقيادات والعاملين بالجھاز اإل بأعداد إحصائية) ١- ٥جدول (

  

  
  دارى  طبقا للمؤھالت الدراسيةالقيادات بالجھاز اإل أعداد) ١-٥شكل ( 

  

  
  دارى طبقا للمؤھالت الدراسيةبالجھاز اإلالعاملين  أعداد) ٢-٥شكل ( 

  
    

 ماجستير البيان
مؤھالت 
 عليا

مؤھالت فوق 
 المتوسط

 المؤھالت
 المتوسطة

محو 
 األمية

 بدون

 ـــــ ــــ  ١  ٢  ١٠  ٣ اإلداريةالقيادات 

 ١١٣  ٩  ١١٤  ٢٧  ١٢٥  ــــ نوالعامل

 ٤٠٤ األكاديميةبوالعاملين  اإلداريةالقيادات  عددجمالى إ** 
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) فرد من المھندسين والفنيين المتخصصين فى مجال التدريب بالمعامل ١٠٠دارى (اإل ويضم الجھاز** 
  (وثيقة اإلمكانيات البشرية لألكاديمية )  .والورش وصاالت الرسم الھندسي والمعمارى

   
  : أوال : ـ المھندسون

 الحاصلين على بكالوريوس الھندسة.من ) فردا ٣٥اـ   عددھم (
  

  ثانيا : ـ  الفنييون  : 

  ) من المؤھالت العليا١٩ا ـ  عدد (
  ة)  من المؤھالت فوق المتوسط١٣ب ـ عدد (
  ) من المؤھالت المتوسطة ٢٨ج ـ عدد (
  )   محو األمية ١د ـ  عدد (
   )  بدون٤ھـ  عدد (

  
  قا للمؤھالت العلمية  : ـ ھذه األعداد طبب) إحصائية ٢- ٥ويمثل الجدول (

  
  دارى طبقا للمؤھالت الدراسيةبالجھاز اإل بأعداد المھندسين والفنيين إحصائية )٢- ٥جدول (

 ماجستير البيان
مؤھالت 
 عليا

مؤھالت فوق 
 ةالمتوسط

المؤھالت 
 المتوسطة

محو 
 األمية

 بدون

 ٠ ٠  ٠  ٠  ٣٥ ٠ نوالمھندس

  ٤ ١  ٢٨  ١٣  ١٩  ٠  نوالفني

  ١٠٠  األكاديميةلمھندسين والفنيين بعدد اجمالى إ** 

  

  
  دارى طبقا للمؤھالت الدراسيةبالجھاز اإل نون والفنيو) المھندس٣-٥شكل ( 
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  طبقاً للمستويات الوظيفيةدارى الجھاز اإلعددية بأعضاء إحصائية  )٣- ٥جدول (
  

  األعداد  المسمى الوظيفي  م
  ١  األمين العام  ١
  ٣  األمين العام ومساعد  ٢
  ١٧  يادات اإلداريةالق  ٣
  ١٨٩  الموظفون  ٤
  ٩٠  األمن  ٥
  ١٠٤  الخدمات اإلدارية  ٦

  ٤٠٤  اإلجمـــــــــــــــالي
  

  
 طبقاً للمستويات الوظيفيةدارى الجھاز اإل) أعضاء ٤-٥شكل ( 

  

  
 دارىين فى الجھاز اإلن والفنيأعداد المھندسي) ٥-٥شكل ( 
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  )( المھندسون والفنيون اإلداري طبقاً للمستويات الوظيفية) : إحصائية بأعضاء الجھاز ٤- ٥جدول (
  األعداد  المسمى الوظيفي  م
  ٣٥  المھندسون  ١
  ٦٥  الفنيـــون  ٢

  ١٠٠  اإلجمـــــــــــــــالي
  

دارية والعاملين وتقوم  خطة للتدريب وتنمية المھارات اإلدارية  للقيادات اإل وفرت األكاديميةكما أن 
لضمان   ةوالعاملين بھا من خالل وضع إجراءات محددة ومعلن أداء القيادات اإلدارية مبتقيي األكاديمية

  الكفاءة والتميز وبحيادية وذلك من خالل إجراءات تتمثل في :
  

 ةتوافر الفرص المتكافئة في الترقيات وفقا لالحتياجات الفعلية لألكاديمية واستخدام الموارد البشري 
   .المتاحة للعاملين بكفاءة 

 على جميع العاملين وذلك من خالل االستبيانات والتقارير السنوية.وإعالنھا لترقية تطبيق شروط ل  
  قياس الرضا الوظيفي وتحسينه من خالل االستبيانات وتوزيع المكافآت والحوافز في ضوء

  لخ إ.....  األكاديميةالقواعد المعمول بھا في 
 

قيادات اإلدارية والعاملين بالجھاز اإلداري والتنمية البشرية من على االرتقاء بال األكاديميةقد عملت و   
واستخدام آليات متعددة لتنفيذه كما أنھا وضعت برامج تدريبية طبقا  ، خالل االھتمام بالتدريب المستمر

ات وتقارير المتابعة والرؤية الحتياج،  واستحداث نظم جديدة  لتقييم أداء العاملين ، األكاديميةالحتياجات 
  التطوير من خالل خطة متكاملة لتدريب القيادات اإلدارية والعاملين.  

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

   على النحو التالي: األكاديمية
  
  تنمية القيادات وتقييم األداء  ٥/١
  رية والعاملين تنمية القيادات اإلدا  ٥/١/١

 تعلق بتنمية القياداتما ي األكاديميةدارى الكفء في لسمات المھمة والمميزة للجھاز اإلمن أھم ا     
معايير موضوعية ومعلنة على  االعتمادريب المستمر واإلدارية والعاملين بھا وتقييم أدائھم من خالل التد

  : فى ھذا الصدد على ما يلى  األكاديميةللتقييم وتحرص 
  

  بصورة دورية االحتياجات التدريبية للعاملين وتستخدم آليات متعددة للتنفيذ مثل  األكاديميةتحدد
دارية والعاملين  وتقارير المتابعة والرؤية المستقبلية االستقصاءات الموجھة للقيادات اإل

 . الحتياجات التطوير
ؤساء األقسام / استبيان لر١-٥( ملحق دارى اء القيادات اإلدارية  للجھاز اإلوقد تم استقص

/ نموذج تفعيل  ٢-٥( ملحق ستبيان وتفعيل نموذج اال ) حتياجات التدريبيةاإلدارية لتحديد اال
   ) حتياجات التدريبيةؤساء األقسام اإلدارية لتحديد االاستبيان ر

القيادات  من فردا  ١٢بيانات وقد بلغ حجم العينة وقد قام مكتب تقييم األداء بتحليل ھذه االست
 /٣-٥( ملحق  دارة األعمالإدارية فى مجال تنفيذ دورات تدريبية للقيادات اإلوأوصى باإلدارية 

  .  ) لرؤساء األقسام اإلدارية حتياجات التدريبيةلتحديد اال تحليل االستبيان ونتائجه
  ٤-٥( ملحق التدريبية  لتحديد االحتياجاتدارى واستطالع رأى العاملين بالجھاز اإلتم/ 

ونماذج تفعيل استطالع الرأي  لھذه  )استبيانات خاصة بتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين
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وقام  ) حتياجات التدريبيةفعيل استبيان العاملين لتحديد االنموذج ت /٥-٥(ملحق االستبيانات  
عض وأوصى بتوفير ب) فردا ٣٢داء بتحليل االستبيان حيث بلغ حجم العينة (مكتب تقييم األ

( ملحق نجليزية والتنمية البشرية اإللكترونية والتدريب على مجاالت الكمبيوتر واللغة األجھزة اإل
  .) حتياجات التدريبية للعاملينليل االستبيان ونتائجه لتحديد اال/ تح٦-٥
  الحتياجات التدريبية  طبقا لتحديد امتخصصين الخبراء لالدولية ل األكاديميةب األكاديميةأستعانت

 بأھمية  ھذه االحتياجات الدولية  األكاديميةة الحتياجات التطوير وقد أفادت يقبللرؤية المستل
 /٧-٥( ملحق  التدريبية كمھارة التخطيط والتنظيم والقيادة والتحكم وعدة مھارات أخرى

  .) لتحديد االحتياجات التدريبية االستعانة بخبير
 خطة  /٨- ٥( ملحق خمسية  خطة األكاديميةت وبناء على نتائج تحليل استطالعات الرأي وضع

دارى  بناء على االحتياجات لتدريب أعضاء الجھاز اإل ) دارىاإل خمسية لتدريب أعضاء الجھاز
عرض  /٩-٥( ملحق  ٢٢/٩/٢٠١٣ بتاريخ األكاديميةتم اعتمادھا فى اجتماع مجلس والتدريبية 

 .)٢٢/٩/٢٠١٣كاديمى بتاريخ خطة التدريب على المجلس األ
 لمحتويات البرامج التدريبية تم البدء في تنفيذ خطة لتدريب العاملين من  األكاديمية عد مراجعةب

/ تنفيذ خطة تدريب ١٠-٥( ملحق  كسل )إخالل دورة متخصصة للكمبيوتر ( برامج  وورد ـــ و
وعقب انتھاء  .) نو/ بيان بالشھادات التى حصل عليھا المتدرب١١-٥( ملحق  و ) العاملين

ً لمتطلبات التنمية استطالع رأى المتدربين لدورة تما / استطالع رأى ١٢- ٥( ملحق  وفقا
جمع أحيث  وتحليل نتائج التدريب ) عقب انتھاء الدورة األكاديميةالمتدربين من العاملين ب

/ ١٣- ٥( ملحق . خرى لتنمية مھاراتھم أن على كفاءة التدريب وطلبوا منحھم دورات والمتدرب
 .) ل استبيانات تدريب العامليننتائج تحلي

  بالتنسيق مع مركز تنمية القدرات بجامعة  األكاديميةاستكماال لتنفيذ خطة التطوير المستھدفة قامت
ا من ) عضو٢٠تم تدريب عدد ( .القاھرة لتدريب القيادات اإلدارية طبقا للخطة الموضوعة مسبقا

خالل  األكاديميةتم عقد الدورة بمقر وقد . على ( برنامج قيادة فريق العمل) داريةالقيادات اإل
 ٣٠٠جنيه  بواقع مبلغ  ٦٠٠٠جمالية قدرھا إبتكلفة  ١٣/٢/٢٠١٤وحتى  ١١/٢/٢٠١٤الفترة من 

 ) دارية والميزانية المخصصة لھاخطة تدريب القيادات اإل /١٤- ٥(ملحق جنيه للعضو المتدرب 
   ) وصور ضوئية للشھادات داريةأسماء المتدربين من القيادات اإل /١٥-٥(ملحق و
 ورؤساء األقسام  ىريمن أعضاء ھيئة التدريس ومد األكاديميةمن أجل تطوير القيادات اإلدارية ب

بدورة تدريبية فى  االعتمادالعلمية واإلدارية بالتنسيق مع الھيئة القومية لضمان جودة التعليم و
وحتى  ٣١/١/٢٠١٠فترة من التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي  خالل ال

ولمدة شھر وقد منحت إدارة التدريب بالھيئة شھادات حضور الدورة  واجتيازھا  ٣/٢/٢٠١٠
 ىريمن أعضاء ھيئة التدريس ومد األكاديميةتطوير القيادات اإلدارية ب /١٦-٥( ملحق بنجاح 

  .)االعتمادة التعليم ومية لضمان جودورؤساء األقسام العلمية واإلدارية بالتنسيق مع الھيئة القو

  المعاونة باالستعانة بالھيئة  األكاديميةمتابعة لخطة التدريب خالل السنوات الماضية فقد قامت
سين أداء العاملين حد أعضاء ھيئة التدريس يتلخص في تحإعداد برنامج تحت إشراف أللتدريب ب

على شھادات محو األمية ل وال يحملون مؤھالت علمية للحصوداريه الغير مؤھلة من الخدمات اإل
 األكاديميةالحساب  فقد قامت العربية ومبادئ  فى مجال اللغة اوذلك من خالل تلقيھم دروس
فى ھاتين المادتين بمدرسة السيدة على العاملين وتم إجراء امتحان  بطباعة ھذه الكتب وتوزيعھا

بتوزيع  األكاديميةك قامت عائشة االبتدائية بمنطقة السيدة عائشة ( لمدة يوم واحد) وعقب ذل
طط / خ١٧- ٥( ملحق االختبارات بنجاح ـــ   الشھادات للحاصلين على محو األمية بعد اجتيازھم 

  .)دارية للحصول على شھادة محو األميةتدريب العاملين من الخدمات اإل
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  .والعاملين ةدارينظم تقييم أداء القيادات اإل  ٥/١/٢

والعاملين داخل  لتقييم أداء القيادات اإلدارية ةونوعي ةكميأساليب تقويم  األكاديميةخدمت است   أوال:ــ
حول مدى  األكاديميةالقيادات اإلدارية والعاملين ب وتم عمل استبيان الستطالع آراءة كاديمياأل

استبيان الستطالع آراء  /١٨- ٥( ملحق مصداقية النظم الحالية المستخدمة في تقييم األداء 
حول مدى مصداقية النظم الحالية المستخدمة في تقييم  األكاديميةارية والعاملين بالقيادات اإلد

 ـــ   ونتائج ) ستبياناتماذج تفعيل االن /١٩-٥( ملحق ستبيانات  ونماذج تفعيل اال ) األداء
حيث تبين منھا ضرورة االھتمام بإعالن  . )نتائج تحليل االستبيان /٢٠-٥( ملحق  تحليلھا

للعاملين وبيان عدم تعارضھا مع قانون العمل والتأكيد  األكاديميةاء المستخدمة فى معايير األد
  على إثابة المتميزين. األكاديميةعلى اھتمام 

  وتتكون ھذه المعايير من :
داء العاملين أالسنوي لتقييم التقرير ء العاملين وثيقة متمثلة فىام أديلتقي األكاديميةاستخدمت  - ١

ووثائق تفعيله ( نماذج من التقارير  ) داء العاملينأالسنوي لتقييم  التقرير /٢١-٥(ملحق 
بعمل إحصائية عن ثالث سنوات سابقة  األكاديميةوقدقام مكتب شئون العاملين بالسنوية)  

 .) نماذج من التقارير السنوية /٢٢-٥( ملحق  .داء العاملينأتحتوى على تقييم 
ثابة حال تعدى قييم أداء العاملين تعتمد على اإللت باستحداث وثيقة مبتكرة األكاديميةقامت  - ٢

المرشحين  مستويات األداء وذلك من خالل وضع ضوابط وقواعد وبنود  خاصة الختيار
المتميزين ألداء عمرة المولد النبوى الشريف عقب انتھاء الفصل الدراسى األول 

  ومن ضمن بنودھا: ٢٠١٣/٢٠١٤
  عامين سابقين حصول المرشح على تقدير امتياز لمدة  
  حصوله على دورات تدريبية لتطوير األداء فى العمل  

  ) داء العاملينأ/ نموذج لتقييم ٢٣-٥( ملحق   
والمتضمن  األكاديميةتم تفعيل ھذه الوثيقة بصدور قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة 

لين المتميزين ) من العام٥بترشيح عدد ( األكاديمية.د / عميد أعالن معتمد من السيد إل
التدريس وذلك ألداء عمرة ة )  من األقسام  التعليمية من معاوني ھيئ٥إلى عدد (ة ضافباإل

وقد تم عرض  الف جنيه)آجنيه (خمسة  ٥٠٠٠قدرھا منحة مالية  وأالمولد النبوي الشريف 
قرار  /٢٤-٥( ملحق    ١٠/١١/٢٠١٣قره بتاريخ أالذي  األكاديميةھذا اإلعالن على مجلس 

  السيد العميد بصرف المقابل المادى وكشف بأسماء المستفيدين من القرار )
  لجنة مكونة  من السادة :   األكاديميةشكلت  - ٣

               األكاديمية.د / عميد ــ السيد أ١     
  ـ السيد الدكتور / األمين العام  ٢     
             األكاديمية.د / وكيل السيد أـ  ٣     
  السيد الدكتور/ رئيس شئون التعليم ـ  ٤     

  
  ) فردا ١٢٧الختيار أسماء  المرشحين البالغ عددھم ( ٢٤/١٢/٢٠١٣وذلك  بتاريخ   

 ) من٢٠( عمال خدمات ) وكذا عدد -أمن  –ن و( موظفة تي) من الفئات اآل١٠٧منھم عدد (
  .ة الفئتين ( مدرب ـــ فنى ) من األقسام التعليمي

) بالدور ١للعاملين المتقدمين ألداء العمرة وقد أجريت بمدرج (وقد تم إجراء قرعة  
وقد تم اختيار مجموعة من  األكاديميةبالمبنى الرئيسي وبحضور جميع العاملين ب األرضى
الحاضرين بالمدرج للحضور أمام اللجنة الختيار موظف واحد من كل  قسم من  العاملين

  المدون به أسماء العاملين المتميزين . خالل صندوق زجاجي مبين به قصاصات من الورق
  وقد تم اختيار كل من :
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  موظف بقسم شئون الطالب      السيد/  سعد عبد العزيز عبد الرحيم       - ١
  موظف السنترال     السيد /  محمد صالح معوض                - ٢
  مشرف أمن   السيد /  سيد محمد محمد الخضيرى         - ٣
  عامل بالخدمات اإلدارية     د المجيد حجاج  السيد  /  حسين سيد عب  - ٤

  ــ ومن الفنيين :       
  فني بقسم االتصاالت   السيدة /  أسماء محمد السيد                - ١

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

عداد كشوف بأسماء العاملين المتميزين إب األكاديميةن قامت ساليب أستويات األداء ومن ھذه األبم
عداد كشف يشمل إمن خالل دراسة مستفيضة ومتقنة بعد اختيار القيادات اإلدارية  لھم  حيث تم 

ذلك عن العامين الدراسيين و نية الف رطالع على التقاري)  من العاملين المتميزين بعد اال٣٢عدد  (
٢٠١٢/١٠١٣ – ٢٠١١/٢٠١٢  .  

اختيار ب  ٢٠١٣/  ١٠/١١صدر قراره بتاريخ أالذي  األكاديميةمجلس ـ  تم عرض ھذا االختيار على 
) جنيه لكل موظف متميز ٢٠٠قدرھا (ة ھؤالء العاملين المتميزين وقد حدد المجلس مكافآت مالي

عاملين بصرف مبلغ مائتى جنيه لل اصدر قرارأكاديمى الذى محضر المجلس األ /٢٥- ٥(ملحق 
فى  ٢٠١٣/  ١١/ ٢٧الموافق األربعاء وتم تفعيل ذلك يوم  موكذا شھادة تقدير لھ  ) المتميزين

شھادات تقدير للعاملين المتميزين  /٢٦-٥( ملحق  كاديمية) بالمبنى الرئيسي لأل١بمدرج (احتفال 
  ) ٢٧/١١/٢٠١٣بتاريخ 
لبشرية وھى وثيقة معايير اختيار القيادات آليات لتعظيم االستفادة من الموارد ا األكاديميةــ وفرت 
  ) دارية/ معايير اختيار القيادات اإل٢٧-٥( ملحق اإلدارية 

  

  -الرضا الوظيفي:  ٥/٢
  -قياس الرضا الوظيفي:  ٥/٢/١

من انعكاس على مستوى  بقياس الرضا الوظيفي للعاملين وتعمل على رفع مستواه لما له األكاديميةتھتم 
يتم قياس الرضا الوظيفي للقيادات اإلدارية والعاملين عن طريق االستبيانات التي تجرى نجاز واألداء واإل
وثيقة لھذه االستبيانات لقياس الرضا الوظيفي وتم تحليلھا   األكاديميةوقد أعدت  األكاديميةللعاملين ب

 /٢٩-٥( ملحق ه ونماذج تفعيل ) استبيانات الرضا الوظيفي للقيادات اإلدارية والعاملين /٢٨-٥(ملحق 
داء فقد قام مكتب تقييم األونتائجه )  استبيانات الرضا الوظيفي للقيادات اإلدارية والعاملين نماذج تفعيل

  /٣٠- ٥( ملحق  %٥٠) فردا وكانت نسبة الرضا الوظيفى ٣٠بتحليل نتائج االستبيانات وبلغت العينة (
  ) نتائج تحليل االستبيانات

  

  في تحسين الرضا الوظيفي:ة يكاديمدور األ  ٢/  ٢/  ٥
إلى  تحسين الرضا الوظيفي  األكاديميةسعت ة كاديميقياس الرضا الوظيفي للعاملين باألنتيجة لمناقشة 

لتحسين مستوى الرضا الوظيفي منھا تحسين ظروف العمل ة ھام توذلك عن طريق اتخاذ قرارا
  مة مكان العمل وأھمھا:  ءوالتسھيالت المتاحة والمالئمة لمتطلبات الوظيفة من حيث مال

نموذج كشوف مرتبات  /٣١-٥( ملحق بصفة منتظمة   ٢٠١٣صرف العالوات الدورية حتى   - ١
  ٠ )العاملين يتضمن العالوات الدورية

نموذج  /٣٢-٥( ملحق  ٠والعاملين بھا مرتبطة بمستوى األداء ة دارياإل تصرف مكافآت للقيادا - ٢
  )لعاملينت القيادات اإلدارية وامن كشوف مكافآ
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ة داريشروع الرعاية الطبية للقيادات اإلنتماء بتفعيل معلى تنمية الشعور باال األكاديميةتحرص  - ٣
حد المستشفيات المتخصصة مقابل مبلغ رمزى  أوالعاملين بھا وأسرھم عن طريق التنسيق مع 

 املين بھاوالعة داريلقيادات اإليستقطع من الموظف شھريا وھذا يوفر المناخ الصحي لمتطلبات ا
  ) مشروع الرعاية الطبية للقيادات اإلدارية والعاملين /٣٣- ٥(ملحق 

ر صناديق يفمن خالل توأخرى ة وسيلة كاديميلقياس الرضا الوظيفي وحرية الرأي استخدمت األ - ٤
للمقترحات والشكاوى عن طريق مكتب تقييم األداء يتم من خالله فحص جميع المقترحات 

جميع الحلول لمجموعة المقترحات والشكاوى ة كاديميا وقد أنجزت األوى والعمل على حلھوالشكا
لخ إالمقدمة من العاملين ومنھا ما يتعلق بمستوى الرضا الوظيفي وتقييم األداء والترقيات ...

  ) نماذج من مقترحات وشكاوى العاملين /٣٤-٥ملحق  (
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  القدرة المؤسسية 

     الموارد والتسھيالت المادية  ٦
  
  الموارد والتسھيالت المادية  ٦
  وارد المالية والمــــاديةـــالم ٦/١
  الموارد المالية السنوية: ٦/١/١

لتحقيق رسالتھا وغاياتھا وأھدافھا  بدرجة عاليةكافية  كاديميةلألتعتبر الموارد المالية المتاحة سنويا 
 المقررة على الطالب سوم االمتحانورية ــــالمصروفات الدراس تتكون اإليرادات من:و. ةستراتيجياال

 اإلعانات والتبرعات، فضال عن تبعھاتالتي  راد الجمعيةــمن إي األكاديميةحصة وكذلك رسوم التدريب، و
  اإليرادات األخرى.و من األطراف المجتمعية ومنظمات سوق العمل

مقررة لھم أو التي تلتزم ور العاملين وغيرھا من الحقوق المالية الـــأج تتكون النفقات السنوية من:و
اط استھالك وتكاليف ـــأقسو. األكاديمية بمبانى ومنشآت والمصروفات المرتبطة بدفعھا عنھم. األكاديمية

ما يدفع من جملة المصروفات الدراسية إلى و صيانة.ال أعمال تكاليفوصيانة األثاث والعھد المستديمة. 
 ألكاديميةالجمعية المالكة لحق لى إضافة باإل .تعليم العالىبوزارة ال صندوق دعم المعاھد العالية الخاصة

لدعم االحتياطي  امــفي نھاية الع يوزع صافى الربح الذي تسفر عنه الميزانية. وفي فائدة رأس المال
ھا وزارة التعليم تحددبالشروط واألوضاع التي  األكاديميةبتحسين الخدمة التعليمية والقانوني لألكاديمية 

 األكاديميةللعاملين ب منح وعالوات أو مكافآت تشجيعية أو خدماتلى إضافة باإل .األكاديميةبالئحة  العالي
   .واللوائحوفق النظم 

  
على زيادة نسبة الموارد الذاتية المستخدمة في دعم العملية التعليمية بالمقارنة بما  األكاديميةتحرص كما 

من خالل  ھاإمكانات لى توظيفإ األكاديميةيث تسعى . حھو مخصص لذلك في الموازنة العامة للمؤسسة
عن  مصروفات التدريب حيث يقوم الطالب بسداد لطالبل تدريبيةفرص  لتوفير األكاديميةمكتب التدريب ب

القائمة  األكاديميةخصم مستحقات بعد  على أغراض التدريب للصرفحصيلة التدريب وتوظف  .كل سنة
ً إليھا الم بطلب  األكاديميةقد تقدمت و صروفات اإلدارية والمتابعة واإلشراف.بھذا التدريب، مضافا

ريب فقط بل تساھم حدة ذات طابع خاص بحيث ال يتوقف نشاطھا على توفير فرص التدللتصديق على و
فى انتظار  األكاديميةن إلخدمة المجتمع المحيط. وفى ھذا الشأن ف األكاديميةمكانات أيضا فى توظيف إ

  نشاء مثل ھذه الوحدات من أجل تفعيل عملھا. إئحة الجديدة التى تجيز اعتمـــاد الال
  

مواردھا المالية والمادية الكافية، والتى تمكنھا من تحقيق أھدافھا بكفاءة  لالكاديمية يتضح مما سبق أن
أن تراعى عند تخصيص موازنتھا السنوية على أنشطة التعليم وخدمة  األكاديميةوفعالية. ويجب على 

وأھدافھا  األكاديميةجتمع االحتياجات الفعلية لھذه األنشطة ومدى مساھمة كل منھا فى تحقيق رسالة الم
  )للسنوات الخمس األخيرة األكاديميةميزانية وثائق ( ةستراتيجياال
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  من الرسوم الدراسيةالسنوية يرادات إل) حجم ا١- ٦شكل (
  

  كاديمية للمصروفاتتحليل الميزانيـــــة السنوية لأل)  ١-٦ ( جدول

  البيـــــان
المقارن 
٢٠٠٨  

المقارن 
٢٠٠٩  

المقارن 
٢٠١٠  

المقارن 
٢٠١١  

المقارن 
٢٠١٢  

            اجـــــور العاملين
  ٩٨٦٠٨٥٠  ٩٧٤٣٣٥٩  ٨٥٦٦٨٨٩  ٦٤١٢٠٧٩  ٥١٢٤٢٨٣  اجـــــور ومرتبات

  ٢٠٧٦٢٦٩٤  ١٨٦٢١٣١  ١٣٤٥٨٥٠  ١٥٤٠٨٢٦  ١٠٦٠٥٩٢  فى التأمينات األكاديميةحصة 
            تآفـــالمكا

  ٦٤٢٨٤٦٨  ٤٢١٣٣٤٥  ٣٩١٩٩٨٣  ٣٤٧٨٠٩٤  ٣٥٦٣٠٧٩  الحوافز الخاصة باألعمال
            أ.ھـ.ت والعاملين لـ ضافيةاإل

  ٩٥٨٦٠١٢  ١٠٠٠٢٨٤١  ٨١٧٥٠٢١  ٩٨٦٣٥٨٢  ١١٩٩٠٥٧  ت أ.ھـ.ت والقياداتمكافـــآ
            والعاملين ومكافأت تشجيعية

  ٣٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  جھود أعمال الجودة
  ٤٠٠٣٢٩٠  ٤٨٠٠٣١١  ٥١٥٥٦٣١  ٣٤٦٩٣٣٧  ٢٩٦١٦٦٩  مصروفات عمومية

  ١٣٥٢٧٤٠  ١١٨٧٧٢٩  ١٢٩٢٠٥٣  ١١٨٨٢٥٨  ١٠٧٧٨٩٩  صندوق دعم المعاھد العليا
            الخاصة وحصـــة الوزارة
  ١٤٧٤١  ١٠٤٥١٢٨  ٢٠٢٠١٥٠  ٢٧٥٤٧٣٠  ٨٠٩٧  مصروفات وفوائد بنكية

  ١٨٠٠٠  ١٨٠٠٠  ١٩٠٠٠  ١٨٨٠٠٠  ١٥٠٠٠  تعاب مــراقب الحسابات     أ
  ٩٠٠٠٠  ٤٩٦٤٣٣  ٨٠٠٠٠  ١٨٨١٦٦  ١٢٤٦٥٦٧  التامين الصحى وتأمينات أخرى

  ٦٦٧٩٣٦٨  ٤٣٩٧٦٠١  ٥٧١٦٦٦٩  ٦٠٩٨٧٢٣  ٦٢٥٤٥٠٨  تخفيضات رسوم الطلبة
  ٢٤٠٠٠٠٠  ٤٨٩٧٨٨  ١١٦٢٥٩٨  ٥٣٦٧٣٤  ٣٤٥٩٨٦٦  تطوير وتحديث المعامل 

            لكترونية والمؤتمراتوالمواقع اإل
  ٦٠٠٠٠  ١٧٦٣٤٨  ٨٣٧٦٦٥  ٢٧٥٤٢٨  ١٨١٠٠٧  اية الشباب وبرامج مصاريف رع

            تدريب وتنمية قدرات أ.ھـ.ت
  ٣١٣٣٨٥٣  ٣١١١٠٦٥  ٨٤٧٩٧٥٠  ٨٩٠٠٤٧٥  ١٥٧٩١٣٤  ھالكات وصيانة المبنىاإل

  ٣٣٠٧٤١  ١٣٣٩٦٦٥  ٤٣٩٨٠٠  ٣٦٣٥٠٢  ٦٦١٦٩  مصروفات متنوعة
  ٦٢٧٢٤٥  ١٥٢٧٤٥  ٤١٢٣٢١  ٧٩٣٥٠  ٥٩٧٥١٠٧  مصروفات قضائية

  ٥١٨١٩٤١  ١١١٣٤٤٣  ١٤٢٩٦٤٣  ٦٤٧٩٣٧١  ٢٠٨٦٦٦٣  ت متنوعةبدال
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  يراداتكاديمية لإلتحليل الميزانيـــــة السنوية لأل)  ٢-٦ ( جدول

  البيـــــان
المقارن 
٢٠٠٨  

المقارن 
٢٠٠٩  

المقارن 
٢٠١٠  

المقارن 
٢٠١١  

المقارن 
٢٠١٢  

            يرادات الجــــاريةاإل

  ٣٦٤٨٧٣٦٥  ٣٠٠٨٧٤٦٠  ٣٩٩٢٧٣٤٢  ٣٦٦١٢٤٥٨  ٣٣٤٠٨٣٥٦  رسوم دراسية

  ١٢٨٩١٠٠  ٨٥٠٠٠٠  ١٠٨٩١٠٠  ٤٦٨٠٠٠  ٤٣٧٤٤٠  رسوم امتحان

            ضـــــافيةإرســـــوم 

  ٣٢٨٣١٢٠  ٢٤٣٢٥٢٠  ٣٣٦٣١١٩  ١٢٦٨٠٣٧  ٨٥٤٨٠٠  لىآرسوم تدريب / حاسب 
  ٦٩٧٠٦٠  ٣٦٧٠٦٠  ٧٩٧٠٦٢  ٥١٢٧٢٢  ٣٢٤٨٠٨  حوادث رسوم تأمين صحى/

  ٢٨٠٤٠٠  ٩٠٤٠٠  ٢١٩٣٨١  ١٠٣٨٣٢  ١٩٦٤٥  فوائد بنكية

  ١٨٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  ٣٢٢٣٨٢  ٨٨٦٩٦  يرادات وافدينإ

  ١٠١٣٨  ٢٨٨٦١  ٨٩٤٧٥  ٩٩٤٧٢  ٨٤٤٩٥٤  يرادات متنوعةإ

  

 
  

  
  الخمس سنوات الماضيةخالل  نفاق ) تطور اإل٢- ٦شكل (

  
  المباني ٦/١/٢

متر.  ٧٠٠افة ـــلدائرى مسم. وتبعد عن الطريق اــفى منطقة الھضبة الوسطى بالمقط األكاديميةتقع مبانى 
ر ـــليه، حيث تتوافإرة وسھولة االنتقال منه وـــبالقرب النسبى لمركز مدينة القاھ األكاديميةويمتاز موقع 

على مبنيين منفصلين يربط  األكاديمية. وتشتمل األكاديميةتوبيسات الخاصة بة واألـالمواصالت العام
دة نى الرئيسى ومبنى الملحق) وجارى العمل على زيامتر (المب ٤٠٠ول ــبينھما طريق رئيسى بط

لى دور بمبنى الملحق باالضافة إ ضافةإمن خالل  األكاديميةدارية لمبانى عناصر الفراغات التعليمية واإل
عضاء ھيئة أدارية وغرف فى الفراغات اإل كاديميةألل التابعةحد المبانى أدوار بعدد من األ استغالل
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عمال التشطيبات النھائية لمشروع قــاعة المؤتمرات والتى تبعد مسافة أيا العمل فى . كما يتم حالالتدريس
  متر عن المبانى الحالية.  ٧٠٠

 داريةومبنى الخدمات اإل وتختص الدراسة الذاتية فى ھذا الجزء بكل من المبنيين الرئيسى والملحق
مساحات والتجھيزات والمواصفات وحصر وتوثيق ما بھما من مكونات وعناصر ومقارنة ذلك بمعايير ال

 االعتمادالعامة للمبانى والمرافق لمؤسسات التعليم العالى والمعدة من جانب ھيئة توكيد الجودة و
بمعايير المساحات والتجھيزات والمواصفات العامة للمبانى  /١- ٦(ملحق لمؤسسات التعليم العالى 

 عدادمة المساحات الحالية ألءقرير فى تقدير مدى مالكما اعتمـد الت ) والمرافق لمؤسسات التعليم العالى
(ملحق  ٢٠١٣/٢٠١٤عـــداد الطلبة المقيدين فى العام الدراسى الطلبة والعاملين على البيان اإلحصائى بأ

البيان العددى للسادة ) و ٢٠١٢/٢٠١٣عداد الطلبة المقيدين فى العام الدراسى أحصائى بالبيان اإل /٢-٦
البيان العددى للسادة أعضاء  /٣-٦(ملحق  ٢٢/٩/٢٠١٣يس ومعاونيھم حتى تاريخ أعضاء ھيئة التدر

حتى تاريخ  األكاديميةللعاملين بالبيان العددى و)  ٢٢/٩/٢٠١٣ھيئة التدريس ومعاونيھم حتى تاريخ 
دارية حتى إخدمات  -أمن  -موظفين : األكاديميةالبيان العددى للعاملين ب /٤-٦(ملحق  ٢٢/٩/٢٠١٣

  )٢٢/٩/٢٠١٣ تاريخ
  
  األكاديميةلمبانى الوصف العام  ٦/١/٢/١
  

 ويتكون من دور  امتر ١٦يقع المبنى الرئيسي على شارع بعرض   أوال: المبنى الرئيسى
 ٢م ٥١٥٧أرض بمسطح ربعة أدوار متكررة. ويقع المبنى على قطعة أرضى وعدد أبدروم و
الرئيسية على الطراز ة لواجھ. وقد صممت ا٢م ١٢٨٠٥جمالى المساحــة المبنية وتبلغ إ

. وبھا أعمدة للمدخل يغطيھا مظلة ھرمية. ومرفق األكاديميةالكالسيكى المميز لجميع مبانى 
موضحا عليھا بيان مساحى لالستعماالت  األكاديميةالرسومات المعمارية للمبنى الرئيسى ب

وبيان  األكاديميةيسى بالرسومات المعمارية للمبنى الرئ /٥- ٦(ملحق المبنى دوار المختلفة أل
 ). المساحات

  
 رضىأر ويتكون من دور بدروم وامتأ ٩ويقع المبنى على شارع بعرض  ثانيا: مبنى الملحق 

جمالى إوتبلغ  ٢م ٣٥٤٠رض بمسطح أوعدد ثالثة أدوار متكررة. ويقع المبنى على قطعة 
ز المبنى الرئيسى الرئيسية على نفس طراة . وقد صممت الواجھ٢م ١٢٢٥٥المساحــة المبنية 

واستخدمت فيھا نفس العناصر المعمارية. ومرفق الرسومات المعمارية لمبنى الملحق موضحا 
الرسومات المعمارية  /٦-٦(ملحق المبنى دوار ن مساحى لالستعماالت المختلفة ألعليھا بيا

 )لمبنى الملحق وبيان المساحات
 
 حق على قطعة أرض بمسطح حوالى ويقع المسجد بجوار مبنى المل ثالثا: مبنى المسجد

وملحق به ميضأة ومصلى للسيدات.  ٢م ١٨٠ويتكون من مصلى للرجال بمساحة  ٢م ٨٧٥
 .٢م ٣٥٠جمالية حوالى إرضى واحد بمساحة أوالمسجد على دور 

 
 فى نقل عدد من  ويقع بجوار المبنى الرئيسى وجارى العمل داريةرابعا: مبنى الخدمات اإل

مكتب التسجيل وشئون الخريجين ومكاتب أعضاء ھيئة التدريس ارية مثل دمكاتب الخدمات اإل
لى ھذا المبنى بحيث تستغل الفراغات التى كانت تشغلھا تلك االستعماالت إ والكنتروالت

 كفراغات تعليمية بالمبنى الرئيسى.
 
 :على قطعة  ٢م ٢٥٥٠ويشغل مبنى قاعة المؤتمرات مساحة    خامسا: مبنى قاعة المؤتمرات

روع قــاعة ــــعمال التشطيبات النھائية لمشأيتم حاليا العمل فى و ٢م ٦٠٠٠أرض بمسطح 
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ومن المقرر استغالل قاعة متر عن المبانى الحالية.  ٧٠٠المؤتمرات والتى تبعد مسافة 
 نشطة الثقافية المختلفة للطالب.ات فى االجتماعات والمؤتمرات واألالمؤتمر

تزيد عن  لكل طالب وھى ٢م ٦.٣٨بمعدل ( ٢م ٢٨٧٩٠كاديمية المبنية لألوبذلك تبلغ إجمالى المساحة 
المحددة من قبل لجنة قطاع المعاھد الصناعية والھندسية فى  - ٢م٤ - احة المرجعيةــلمسالحد األدنى ل

لمؤسسات التعليم  االعتمادالمحددة من قبل ھيئة توكيد الجودة و - ٢م١٢ -حين تقل عن المساحة المرجعية 
% ٤٥وتعادل حوالى لكل طالب  ٢م ١.٧بمعدل  ٢م ٧٧٧٥خارجية الفراغات الاحة ـــتبلغ مسو، )عالىال

لى استئجـــار وتخصيص مساحات من إ األكاديميةتمام ھذا العجز تلجأ . وإلاحة المرجعيةــــمن المس
من خالل مالعب وكذلك  األكاديميةندية القريبة من ة األنشطة الطالبية باألالمالعب الالزمة لممارس

  الجامعة الحديثة.
  

  
  األكاديمية) خريطة مصورة بالقمر الصناعى توضح الموقع العام لمبانى ٣-٦شكل (

  
  األكاديميةالبيان المساحى لمبانى وفراغات  ) ٣-٦ ( جدول

  المبنى الملحق  المبنى الرئيسي  المبنى/ المساحة
مبنى الخدمات 

  داريةاإل
 قاعة المؤتمرات  المسجد

  ٢م ٦٠٠٠  ٢م ٨٧٥  ٢م ٦٩٠  ٢م ٣٥٤٠  ٢م ٥١٥٧  رضمالى مساحة األإج

  ٢م ٢٥٥٠  ٢م ٣٥٠  ٢م ٤٣٠  ٢م ٢٤١٤  ٢م ٢٤٨١  رضالمسطح المبنى من األ

  ٢م ٣٥٠٠  ٢م ٥٢٥  ٢م ٢٦٠  ٢م ١١٢٦  ٢م ٢٦٧٦  المساحات المفتوحـــة

  ٢م ٢٥٥٠  ٢م ٣٥٠  ٢م ٨٢٨  ٢م ١٢٢٥٥  ٢م ١٢٨٠٥  جمالى المساحة المبنيةإ

  ٢م ٢٨٧٩٠  المبنية  اجمالى المساحة
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  األكاديميةعناصـــر ومكونات  ٦/١/٢/٢
  رات العامةــــقاعات المحاض أوال:

ة مختلفة تتفق وأعــداد رات العامة بقدرات استيعابيــــــللمحاض امدرج ١٤على عدد  األكاديميةتحتوى 
جميع ة فى مبنى الملحق. وقسام المختلفة. ويقع ثمانية مدرجات منھا فى المبنى الرئيسى وستالطلبة باأل
احة ـــبمس مساند للكتابةكراسى جلدية فخمة وو ،مجھزة بسبورة بيضاءو مكيفة تكييفا مركزيا، المدرجات

 ٢بعدد  ةمزود ومعظم المدرجات. نظام صوتى بميكروفون ومكبر صوت وسماعات، وتشتمل على كافية
الفتح من جانب إدارة الصيانة اه ـــاتج يلتعد وجارى لفتين تفتحان للداخلض بواب عبارة عنواأل ،باب
وفقا للمعايير المرجعية ومتطلبات األمن والسالمة داخل  لى الخارجإبحيث تفتح جميعھا  األكاديميةب

ات كما عرض شفافوبرجيكتور وجھاز  )داتا شوجھاز عرض البيانات (ل مدرج بالفراغات، وتزويد ك
 جمالىوتبلغ إتصال باإلنترنت. السلكية لالشبكة وقاعاتھا بعلى تغطية جميع مبانيھا  األكاديميةتعمل 
) بما للطالب ٢م ١.٦(بمعدل فى نفس الوقت  بطال ٢٣١٠وتستوعب  ٢م ٢١٠٠احة المدرجات ــمس

). ٢م ١.٥المحدد ب( وھو معدل يزيد عن المعدل المرجعى جمالى عدد الطالبمن إ )%٤٠يستوعب (
  .)لألكاديمية مكانات الماديةوثيقة اإل(دية لمامكانات اويوضح ذلك تفصيال بوثيقة اإل

  
 ول والسكاشنـــالفصثانيا: 
فى  ١٣فى المبنى الرئيسى و امنھ فصال ١٧، يقع ا زـــمجھ يادراس فصال ٣٠على عدد  األكاديميةتحتوى 

جمالى عدد الطالب). % من إ٣٥(بمعدل فى نفس الوقت  اطالب ١٦٣١ عدد وتستوعبمبنى الملحق. 
. ويجرى حاليا إضافة فصول جديدة يتم % من الرقم المرجعى٨٧.٥قاعات التدريس  قق سعةوبذلك تح

المبنى الرئيسى من نقل مكاتب أعضاء ھيئة التدريس  استخدامھا عقب انتھاء تأثيث مبنى الخدمات وتمام
لنسبة ومن المأمول الوصول إلى نسبة تقارب ا قاعات تدريس.لتوفير مكان لتجھيز مبنى الجديد لى الإ

مساحة النوافذ فى كل ضاءة طبيعية جيدة حيث تبلغ وتتميز الفصول بإ. ٢٠١٤المرجعية فى نھاية إبريل 
التھوية الطبيعية  على جميع الفصولتعتمد . ورضيةساحة األمن المأكثر أو % ١٠فصل فى حدود 

بسبورة و سكل فصل مجھز بمكتب وكراسى للمدرو التھوية الصناعية من خالل التكييف المركزى.و
وتوجد كراسى  يمين للكتابة بمسندوالكرسى مزود  ، كراسى للطلبة طبقا للقدرة االستيعابية للفصلو بيضاء

جمالية للفصول حوالى وتبلغ المســاحة اإل .ذات مسند لليسار تستدعى للطالب المستخدمين لليد اليسرى
  )لألكاديمية مكانات الماديةإلوثيقة ا(مكانات المادية وذلك موضح تفصيال بوثيقة اإل ٢م١٥٦١
  صاالت الرسم الھندسى والمعمارى ثالثا:

تخص قسم العمارة فقط وتقع  ٢م ٢٠٢٨بمساحة  صالة رســم معمارى  ١١على عدد  األكاديميةتحتوى 
تستوعب  ٢م ٥٤٢احة إجمالية ــــبمسصالة رسم ھندسى  ٢لى عدد إضافة باإل، جميعھا فى مبنى الملحق

(أى أن الطاقة للطالب)   ٢م٣.٣٥(بمعدل مساحة يوميا)  اطالب ٣٢٠قع فترتين يوميا (بوا اطالب ١٦٠
كما تستخدم لبعض مقررات (عام)  لطلبة الفرقة اإلعدادية وتستخدم طالب) ١٦٠٠ سبوعيةاأل االستيعابية

لنوافذ مساحة اضاءة طبيعية حيث تبلغ إبصاالت الرسم وتتميز  .قسم ھندسة التصنيع فى المبنى الرئيسى
تعتمد على التھوية الصناعية من خالل  الصاالتجميع وللصاالت.  رضية% من المساحة األ١٥حدود في 

 كراسىم وـــرس بطاوالت ةمجھزمن صاالت الرسم المعمارى والھندسى  صالةكل و التكييف المركزى.
وكاونتر مرتفع بورة مجھزة بسصاالت لكل صالة. وال طبقا للقدرة االستيعابية خاصة لزوم لوحات الرسم

  .وكراسى للمدرسين
  المعامل والورش رابعا:

 ٥ عدد ھناكقسام المختلفة. والتى تدعم العملية التعليمية باأللمعامل الدراسية اعلى  األكاديميةتحتــوى 
معامل وورشة تعليمية  ٨مل بقسم العمارة وامع ٣معامل بقسم الحاسبات و ٧مل بقسم العلوم األساسية وامع

واألدوات  جھزةل تتوفر بھا كافة األـتصاالت. وجميع ھذه المعام بقسم االمعمال ١٢التصنيع و ھندسة بقسم
تتم و. بما يوفى احتياجات الشق العملى من المقررات المدرجة باللوائح التعليمية جراء التجاربالالزمة إل

وتبلغ  ية للتحديث والتطوير،نيات السنوايزوترصد الم صيانة األجھزة والمعدات والمعامل بصفة منتظمة
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(بمعدل  اطالب ١٠٨٦تستوعب  الـــمعم ٣٤وعددھا  ٢م ٢٤٣٠ األكاديميةاحات المعامل بـــإجمالى مس
   وفيما يلى بيان بتلك المعامل: للطالب) ٢م٢.٢٥

  
  العلوم األساسية معامل قسمببيان تفصيلى  ) ٤-٦ ( جدول

  طالب  الغرضالمساحة   المكان  اسم المعمل  م
د الطالب عد

  بالسكشن
  الفصل الدراسى نشالسكاد عد

  فيزياء عملية  ٩٨  ض رئيسى/  )١معمل الفيزياء رقم (  ١
 فيزياء عملية

  الفرقة األولى
٤٠  
٤٠  

١٦   
١٦  

  األول
  ٧٠  أ رئيسى/ )٢معمل الفيزياء رقم (  ٢  الثانى

  األول  ٢٠  ٤٠  الثانية كھرباء  فيزياء نسبية  ٥٤  ٢رئيسى/ )٣معمل الفيزياء رقم (  ٣
  الثانى  ٢٠  ٤٠  الثانية كھرباء أشباه موصالت  ٥٨  ٢رئيسى/ )٤معمل الفيزياء رقم (  ٤
  األول  ١٦  ٤٠  الفرقة االولى  كيمياء كھربية  ٩٨  رئيسى/ض معمل الكيمياء  ٥

  ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات معامل قسمبيان ) ٥-٦ ( جدول

  طالب  الغرض  المساحة  المكان  اسم المعمل  م
عدد الطالب 
  بالمعمل

عدد 
  السكاشن

الفصل 
  الدراسى

  )١معمل حواسب رقم (  ١

 / 
ق
لح
م

٢  

١٦٤  
  األولى   ٢و ١ مقدمة حاسبات 

٦٠  
  األول  ٣٢

 الثانى ٨ عمارة مخصص لقسم العمارة

  ١٨٠ )٢معمل حواسب رقم (  ٢
الثانية كھرباء   ١برمجة حاسبات 

 وتصنيع
٢٤ ٦٠ 

 األول
 الثانى  ٢برمجة حاسبات 

  ١٨٠ )٣معمل حواسب رقم (  ٣

(اتصاالت  ١تطبيقات حاسب 
ثالثة اتصاالت  تصنيع) –حاسبات  –

وحاسبات 
 وتصنيع

٦٠ 
 األول ١٩

اتصاالت  ٢تطبيقات حاسب 
 تصنيع) –حاسبات  –

 الثانى ١٩

٤  
  )٤معمل حواسب رقم (

  
 مخصص لقسم العمارة  ١٦٤

  قسم طلبة
 العمارة

٨ ٦٠ 
 األول
 الثانى

       ٣٠  غرفة السيرفر  ٥

  ٦٦  معمل الشبكات  ٦
 رابعة حاسب معالجة الصور الرقمية

٨ ٢٠ 
 األول

 الثانى خامسة حاسب نظم حاسبات موزعة

٧  
Micro Processors 

Lab  
رئيسي 

/٢  
٥٣  

Microprocessor& 
microcontroller 

  ١٦ ٤٠  الفرقة الرابعة
-األول 
  الثاني

٨  
Electrical Power 

Machines  
رئيسي 

/٤  
٦٥  Electric Machines الثاني  ١٢  ٣٥  الثالثة  

  ھندسة االتصاالت معامل قسمبيان  ) ٦-٦ ( جدول

 المكان  اسم المعمل  م
المساحة 
  الحالية

  طالب  الغرض
عدد الطالب 
  بالسكشن

عدد 
  السكاشن

الفصل 
  الدراسى

1 
Digital Signal 

Processor 

ى/
يس
رئ

٢
 

٤٩ DSP األول  ١٢  ٤٠ ةالخامسةالفرق  

2 Project Lab. 1 مشاريع الطالب ٧٢ 
 الفرقة الثالثة
 والخامسة

١٢  ٤٠  
-األول 
 الثاني

3 Microwave Lab. ٤٨ 
Microwave & wave

propagation 
 الرابعة الفرقة

 والخامسة
١٢  ٤٠ 

-األول 
  الثاني

4 
Electric & Electronic 
Measurements Lab. 

٥٤ 
  قياسات كھربية
  والكترونية

 الفرقة الثانية
  الرابعةو

١٦-٢٢  ٤٠  
-األول 
 الثاني

5 
Digital logic Circuits 

Lab. 
٦١ 

Digital logic 
Circuits 

 الفرقة الثانية
  والثالثة

  األول  ٢٢ ٤٠

6 
Basic Electrical 

&Electronic Lab. 
٥٨ 

Electric Analysis &
Micro-electronics-

II 

 الفرقة الثانية
 ثةوالثال

٢٢-١٦ ٤٠ 
األول 
 والثاني

7 
Radio & Television 

Lab. 

ر يس  األول  ١٢ ٣٥ الخامسةRadio & Television ٧٠ى/
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8 
Analog and Digital 

Communications Lab 
٧٠ 

Analog & Digital 
Communications 

  ١٢  ٣٥ الخامسة
األول 
  والثاني

9 Antenna Lab ٤٤ Antennas الثاني ١٢  ٣٥  الخامسة  

10 
Advanced 

Communications Lab.
٧٠ 

Advanced 
Communications 

 الثاني ١٢ ٣٥ الخامسة

11 Automatic control lab٧٨          

12 Project Lab. 2 
رئيسى 

/٣  
  مشاريع الطلبة ٥٣

 الفرقة الثالثة
  والخامسة

١٢  ٣٥  
األول 
  والثاني

  لبناءالعمارة وتكنولوجيا ا معامل قسمبيان )  ٧-٦ ( جدول

  المكان  إسم المعمل  م
المساحة 
  الحالية

  طالب  الغرض
عدد 

الطالب 
  بالسكشن

عدد 
  السكاشن

الفصل 
  الدراسى

١  Surveying Lab  ٧  ٢/الملحق  
التعرف على أجھزة الرفع 
  المساحى وكيفية استخدامھا

٤٠ 
  طالب

  الثانى  ٨  ٤٠

 ١٦٤  الملحق )٤معمل حواسب رقم (  ٢
استخدام الحاسب للتمرين على 

  امج الرسم بالحاسب االلىبر
٦٠ 
  طالب

٨  ٤٠  
ول األ

  والثانى

 ١٦٤  الملحق )١معمل حواسب رقم (  ٣
استخدام الحاسب للتمرين على 

  بالحاسب االلى برامج الرسم
٦٠ 
  طالب

٨  ٤٠  
ول األ

  والثانى

  ھندسة التصنيع معامل قسمبيان  ) ٨-٦ ( جدول

  المكان  اسم المعمل  م
المساحة 
  الحالية

  طالب تم تدريسھاالمواد التى ي
عدد الطالب 
  بالسكشن

عدد السكاشن
الفصل 
  الدراسى

  ٤٩٥رئيسى/ CNCمعمل الـ   ١

  رابعة تصنيع  )٣( تكنولوجيا تصنيع

٨  ٣٠  

  األول
  خامسة تصنيع التصنيع مدعم بالحاسب

  ثالثة تصنيع  )B( تطبيقات حاسب
  الثانى

  خامسة تصنيعتكامل الحاسب والتصنيع

  الديناميكا الحرارية  ٢

٢رئيسى/

٥٧  

تكنولوجيا اآلالت 
  الحرارية

  ثالثة تصنيع
٢٦  

  األول  ٤

  الثانى  ٤  ثانية تصنيع  ديناميكا حرارية

  ٥٣  إختبار المواد  ٣

  ثانية تصنيع  مقاومة واختبار المواد

٣٠  

  األول  ٤

  الثانى  ٤  تصنيع ثانية  ١تكنولوجيا المواد  

  الثانى  ٤  رابعة تصنيع  ٢لمواد  تكنولوجيا ا

  ٣٦  ميكانيكا الموائع  ٤
  ثانية تصنيع  ميكانيكا الموائع

٣٠  
  األول  ٤

تكنولوجيا الھندسة 
  الميكانيكية

  الثانى  ٢٠  ثانية كھرباء

  الثانى  ٤  ٣٠  ثالثة تصنيع  طرق وأجھزة القياس  ٣٣  القياسات الھندسية  ٥

  ٣٦  الھيدوليكا والبنيوماتيكا  ٦
ومة القدرة منظ

  الھيدروليكية
  األول  ٣  ٣٠  خامسة تصنيع

  اآللية  ٧
٢رئيسى/

  الثانى  ٣  ٣٠  خامسة تصنيع  اآلليــة  ٣٤

      ٣٤    حاسب  ٧٢  معمل حاسب  ٨

  الورش التعليمية  ٩
رئيسي/بد
  روم

  مج ٨  ٨٠  الفرقة األولى الورش - ھندسة اإلنتاج   ٦٢٥
 -األول 
  الثانى
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  المكتبة خامســـــا:
نشاء مكتبة حديثا فى إكما تم  ٢م ٢٢٥وتشغل مساحة  بالدور الرابع بالمبنى الرئيسي األكاديميةتقع مكتبة 

من المكتبات المتخصصة في المجاالت  األكاديميةمكتبة وتعتبر  ٢م ٤٠٠جمالية إمبنى الملحق بمساحة 
 أنشطة اندةومصادر المعلومات الالزمة لمس والمراجعالكتب  الھندسية المختلفة وتعمل على توفير

المكتبة على متابعة التطورات العلمية  العلمية المختلفة وخدمة طالبي المعرفة. وتحرص األكاديمية
وتسھيل  والتكنولوجية في نظم وخدمات المعلومات وذلك من أجل تطوير خدماتھا المرجعية والبحثية

 مساحةوتبلغ ال المعلومات. على شبكات وقواعد االعتمادالحصول على المعلومات باستخدام الحاسبات وب
 ٢٤٠باجمالى طاقة استيعابية حوالى  ٢م ٦٢٥ لكل من المكتبة بالمبنى الرئيسى ومبنى الملحق جماليةاإل
  :علىالمكتبة بالمبنى الرئيسى  ملتوتشلكل طالب.  ٢م ٢.٦بمعدل  اطالب
 للكتب. ارف ١٨٦دد ــع، وكرسي ١٠٠دد ــع، وطالعااولة ـــط ١٠  
 ومكتب خاص ألمين المكتبة. ين بالمكتبةكاونتر للعامل  
 جھاز كمبيوتر جميعھا متصلة بشبكة المعلومات الدولية ( ١٢دد ــع(INTERNET  ١٠ومنھا 

لى إضافة باإللخدمة رواد المكتبة  )EBSCOHOST DATABASEأجھزة متصلة بقاعدة البيانات (
  خاص بإدارة المكتبة. كمبيوتر جھاز٢

العربية في مجاالت العلوم األساسية وھندسة اإللكترونيات واللغة اإلنجليزية ب اكتاب ٥٩٢٩وتضم المكتبة 
وتكنولوجيا االتصاالت وھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وھندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 

  وبيانھا كاآلتي : تكنولوجيا اإلنتاجو التصنيع وھندسة
  

  األكاديميةتب بمكتبة عـــداد العناوين والكأبيان ب ) ٩-٦( جدول 
  عدد الكتب  عدد العناوين  القسم

  ٢٤٩١ ٣٤٢  العلوم األساسية
  ٥٤١ ٣٨٨  قسم العمارة
  ٧٦٥ ٢٦٧  قسم اإلنتاج
  ١٦٩٤ ٢٧٧  قسم االتصاالت
  ٤٣٨ ٢٨٥  قسم الحاسبات

  ٥٩٢٩  ١٥٥٩  اإلجمالي

 وريات والمجالت العلمية التالية:وتضم المكتبة أيضا الد

  دالعد  عدد العناوين  

  ٣٠٠ ٥١  دوريات علمية باللغة اإلنجليزية
  ٣٥٥ ٧  مجالت علمية باللغة العربية

بالمكتبة والتي تسھل  تسجيال لجميع الكتب والمراجع الموجودةبيانات خاصة بھا وتشمل  وللمكتبة قاعدة
ن الكتاب أو عملية البحث في محتويات المكتبة ويمكن من خاللھا تحديد مكان الكتاب بالمكتبة من خالل عنوا

 التى تشمل: "EBSCOHOST DATABASE" بيانات متصلة بقاعدة والمكتبة .المؤلف أو الناشر أو سنة النشر

  ملخص دوريات محكمة دوليا وفھرس ھذه الدوريات. ٨٢٤٤أكثر من 
  نص كامل لدوريات علمية عالمية. ٤٦٠٠أكثر من 
  الرسائل. وفھرس ھذه ملخصات بحوث رسائل محكمة دوليا ٧١٣٢أكثر من 
  نص كامل لھذه البحوث والرسائل العلمية العالمية. ٣٩٠٠أكثر من 
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لمكتبة الخدمات وتقدم ا المجاالت الھندسية المختلفة.في   CDقرصا مدمجا ٩٧على عدد  كما تحتوى المكتبة
  التالية لروادھا:

 ل قاعدة مساعدة المترددين على المكتبة في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونھا من خال
  البيانات والتي تحدد مكان كل كتاب بسھولة.

  زائر. ١٠٠تقديم خدمة االطالع حيث تستوعب المكتبة  
 والخارجية. تقديم خدمة االستعارة الداخلية  
 ا وھي متصلة بشبكة المعلومات.ـــإتاحة أجھزة الحاسبات بالمكتبة لجميع روادھ  
  حيث يقتصر استخدامھا على المجاالت اإلشراف والرقابة على مستخدمي أجھزة الحاسبات

  التعليمية والبحثية فقط. 

  العيادة الطبية سادســـا: 
ل اإلسعافات ــعيادة (واحدة فى كل مبنى) مجھزة بكافة المستلزمات واألدوية لعم ٢عدد  األكاديميةيوجد ب
ادات تحتاج مساحة العيممرض / ممرضة. و ٢وطاقم تمريض مكون من  طبيبيدير كل وحدة و .األولية

نتظار + الى غرفة إرشادية مع العمل على وضوح التقسيم الداخلى للعيادات لى زيادة طبقا للمعايير اإلإ
محققة بنسبة الحالية احة ــالمس. وام (حريمى/رجالى)ــحم٢ة فحص + غرفة طوارئ + صيدلية + رفـغ
سعاف ويمكن أن يتم أخذ ذلك فى إة سيار األكاديمية. وال توجد ب% والعجز تحتاجه عيادة مبنى الملحق٨٠

تعمل  األكاديميةســيارة خاصة ب ٢االعتبار فى التخطيط المستقبلى ويستعاض عن ذلك حاليا بوجــود عدد 
لى إضافة إلى أقـرب مستشفى. باإليمكن توظيفھا لنقل الحاالت الطارئة الرئيسيين وبين المبنيين  لالنتقال

 األكاديميةدقائق إلى  ٥قطم بحيث تصل منھا سيارة اإلسعاف خالل أنه قد تم التعاقد مع مستشفى الم
  للحاالت الطارئة.

  
  الكافيتريات سابعـــا:

ھى وبالمبنى الرئيسى  تقع األولى، رئيسية لخدمة الطلبة كافيتريا األكاديميةمن مبانى  يوجد بكل مبنى
لى فراغ إضـــافة خدمة للطلبة باإللنتر ملحقة بالفراغ الرئيسى المفتوح وتحتوى الكافيتريا على مطبخ وكاو

لى طاولة تنس طاولة. وتبلغ مساحــــة الكافيتريا إضافة جموعات من الكراسى والطاوالت باإلمظلل به م
 بمبنى الملحق وھى مغلقة تقـــع الكافيتريا األخرىو مغلق والباقى مفتوح. ٢م٨٨منھا  ٢م١٠٠٠حوالى 

لى عدد إضافة جموعات من الكراسى والطاوالت باإلونتر تخديم ومبدور البدروم وتحتوى على مطبخ وكا
  .  ٢م٩٥٠وتبلغ مساحتھا حوالى  .طــاوالت بلياردو ٤

ومزودة بثالجات ، شھادات صحية صالحة للعاملين امبھ والكافيتريات ذات سعة وتجھيز مناسبين وتتوافر
يھات) لخدمة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة (بوف كافيتريات ٤. كما يوجد عدد فران كاملة التجھيزأللحفظ و

مة المساحات . ويالحظ مما سبق مالء٢م٥٠حوالى مساحاتھا  جمالىإالمعاونة والموظفين تبلغ 
  والتجھيزات مع متطلبات المعايير المرجعية فى ھذا الخصوص.

  
  غـــرف رصد الدرجات ثامنا:
إجمالى مساحات القاعات وتبلغ  .٢م ٣٠ال تقل الواحدة عن  ات للجان رصد الدرجاتـــقاع ٥توجد 
 الكنتروالت تحت الحراسةكما أن  التجھيزات مناسبة إجماال.. وطالب ١٠٠٠لكل  ٢م ٥٠بمعدل  ٢م٢٥٢
بأبواب معدنية  ودةزأنھا مكما  الن النتيجةــانات حتى إعــاالمتح ءاعة خالل فترة عملھا منذ بدــــس ٢٤

  للحماية.
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  داريينة التدريس واإلمكاتب أعضاء ھيئ تاسعا:
يس والھيئة المعاونة والمكاتب يحتوى كل دور من أدوار المبنى على فراغات تخص أعضــاء ھيئة التدر

خرى الواقعة ى المبنى الرئيسى على مكاتب اإلدارة العليا بالدور األرضى واإلدارات األدارية. ويحتواإل
التدريس، العالقات الثقافية، شئون األفراد، بدور البدروم وتشمل شئون الطالب، شئون أعضاء ھيئة 

جمالى إالمخازن، األرشيف، الماليات، والخريجين. وتبلغ وات، يالشئون المالية، الشئون القانونية، المشتر
 .٢م٣٣٦٨جمالى مسطح إب ٢م٩٣٩ومبنى الملحق  ٢م ٢٤٢٩مسطحات المكاتب بالمبنى الرئيسى 

/ بيان  ٧-٦(ملحق . ٢م ٤.٤٠ب الفرد من المساحة حوالى والمساحة المستغلة مناسبة حيث يبلغ نصي
  ).عضاء ھيئة التدريسأدارية ومكاتب تفصيلى بالمسطحات اإل

  
  نظم ووسائل األمن والسالمة داخل المبانى ٦/١/٢/٣

دارة األزمات والتى تعمل على توفير إمن خالل وحدة  األكاديميةيتم تفعيل نظم األمن والسالمة بمبانى 
ضد الحرائق والكوارث، وتحقيق معايير األمن  األكاديميةلسالمة البشرية، وتأمين مبانى األمن وا

والسالمة، ونشر الوعى بين العاملين والطالب وتدريبھم على السلــوك األمثل لمواجھة األزمات. وتلتزم 
رية زمات فى حاالت الطوارئ وتفعيلھا واختبارھا بصورة دوإدارة األوحدة األزمات بوضع خطة 

لضمان التصرف األمثل فى مثل ھذه الحاالت من أجل تفادى أو تقليل الخسائر البشرية والمادية الممكنة. 
جموعة الدفاع المدنى، ، وماألكاديميةلى أربع مجموعات وھى: مجموعة أفراد أمن إوتنقسم الوحدة 
ت على زماارة األع المخلفات. وتشتمل خطة الوحدة إلدسعاف، ومجموعة التطھير ورفومجموعة اإل

تية: الحريق، الزالزل، انھيار زم اتخاذھا فى كل من المواقف اآلجراءات الالتعريف مجموعة التدابير واإل
مطار التيار الكھربائى أو المياه، اإلصابات والتسمم، األ جزاء من المبانى، اعتصام الطالب، انقطاعأ

   )زماتإدراة األخطة وحدة  /٨-٦ملحق (الغزيرة، تسرب االمتحانات، تعطل المصعد وبه أفراد 
م تعتمد نذار ومكافحة الحريق حيث أن المبانى القائمة لالتدابير الالزمة لكل من اإل األكاديميةوقد اتخذت 
 :وتوماتيكية فى ھذا الخصوص. ومن ضمن تلك التدابيرعلى النظم األ

  زماتاألإدارة ل من خالل وحدة ــنذار الصوتى والتى تعمتوفير أجھزة اإل.  
  وحنفيات الحريق ددــــمن حيث النوع والعتوفير طفايات الحريق المناسبة. 
 طفاء بصورة دوريةأدوات اإل كما يتم اختبار توجد شھادات صالحية لمعدات اإلطفاء.   
 لى كروكيات إرشادية التى تحدد اتجاه مخارج الطوارئ. ويمكن الرجوع وضع العالمات اإل

    .)كروكيات الدفاع المدنى /٩-٦(ملحق  الدفاع المدنى والحريق
 ساللم ذات سعة مناسبة وتستخدم جميعھا فى الحاالت العادية والطوارئ. إذ يوجد بالمبنى  وجود

    .ناعسِ تَّ مُ ن املَّ سُ المبنى الثانى بربعة ساللم وأاألول 

عتبار لضمان ظھرت الدراسة عددا من المالحظات فى ھذا الخصوص والتى يجب أن تؤخذ فى االأوقد 
والتى يجرى العمل حاليا على تالفيھا على أن ينتھى  ،تحقيق المعايير المرجعية وتتلخص ھذه المالحظات

  تى:فى اآل، ٢٠١٤ھاية مارس نھذا اإلجراء قبل 
  خالء بصورة الختبار مدى كفاءة التعامل مع األزمات كتطبيق خطة اإللية آضرورة وجود

  تجريبية 
 واب بحيث تفتح للخارج تطبيقا على أبواب المبنى الرئيسية وكذلك أبواب بتغيير اتجاه فتح األ

  قاعات المحاضرات مع تزويد مخارج الطوارئ بمساعدات تمكنھا من الغلق تلقائيا.
  توضح مسارات الھروب وداخل القاعات والفراغات توفير خريطة فى مختلف أجزاء المبنى

 ومخارج الطوارئ.
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 سيةاألســــالمرافق ا ٦/١/٣
  أوال: الحمامات ودورات المياه

نواع من أجود األ (أحــواض، مراحيض، مباول) جھزة الصحيةمجھزة باأل ودورات المياه الحمامات
حوائط واألرضيات وقواطيع ألومنيوم كما تتوافر بھا التھوية الطبيعية لكل من الوتشطيب من السيراميك 

ول التالى يوضح حصر دورات المياه على مستوى . والجدمن خالل فتحات علوية فى جميع الحمامات
  .األكاديمية

  
  عضاء ھيئة التدريسأعـــداد الحمامات ودورات المياه للطالب وأبيان ب) ١٠-٦ ( جدول

  
  جمالىاإل  مبنى الملحق  المبنى الرئيسى

عدد 
  المراحيض

  المساحة
  ٢/م 

عدد 
  المراحيض

المساحة 
  ٢/م

عدد 
  المراحيض

  المساحة
  ٢/م 

  ٢م٥٥٦  ٦٧  ٢م٢٨١  ٢٩  ٢م٢٨٤  ٣٨  طالب
  ٢م٢٤٢  ٤٠  ٢م١١٦  ١٤  ٢م١٢٦  ٢٦  عضاء ھيئة تدريسأ
  
عاقة تتوافر لمتحدى اإلبكل دور  يراعى استحداث دورة. ولكن احة المحققة مالئمة جداـــيالحظ أن المسو

  ادية.ـــرشوالالفتات اإل بوابواألبعاد القياسية لأل احة الالزمة واألجھزة الصحية الخاصةــبھا المس
  

  ثانيا: صيانة البنية التحتية والتسھيالت المادية والمرافق 
 األكاديميةھي اإلدارة المسئولة عن صيانة مباني و األكاديميةدارة الصيانة بإتتم أعمال الصيانة من خالل 

 توفير خدمات التشغيل والصيانة على  دارةاإل أو مبني الملحق. وتعملمبني الھندسة الرئيسي  سواء
  –لوميتال األ -السروجي  -النجارة  –السباكة  –الكھرباء  –عمال ( التكييف المركزي أمباني لكافة لل

 من األكاديميةالعمل على توفير كافة مستلزمات تشغيل وصيانة مباني والحدادة )   –الدھانات   -البياض 
اءة المباني والتفاصيل الداخلية رفع كفلى ، باإلضافة إبحيث تؤدي مھمتھا بالكفاءة الالزمةالمواد الخام 

  ) خطة الصيانة /١٠-٦(ملحق  األكاديميةبالتھالك. ومرفق خطة الصيانة ووقاية المباني من 
  . والصيانة التشغيل الــأعم يخص دارة فيماومجلس اإل لألكاديمية العامة السياسة تنفيذ 

 وتنفيذھا الطارئة والصيانة الوقائية والتخطيطية للصيانة الشھرية الخطة إعداد على اإلشراف 
  . الفنيين للقيام بالمھام المطلوبة مع والتنسيق

 إلى تحتاج التي العامة والمرافق واإلنشاءات المباني عن للكشف اإلدارة من فنية لجنة تشكيل 
  . بشأنھا للتوجيه العامة اإلدارة إلى ورفعھا وتوصيات وعمل دراسة ترميم

 عنھا تقارير وإعداد كاديميةلأل التابعة والمرافق للمباني الدورية الفحوص إجراء .  
 لضمان الالزمة التدابير واتخاذ األكاديمية ومرافق منشآت على للمحافظة الالزمة البرامج إعداد 

  . تنفيذھا
 مع يتواكب بما تنفيذھا على واإلشراف المرافق لصيانة الفنية المواصفات وتطوير تحديث 

  . الي ـــالجم وشكلھا مستوياتھا لتحسين  يميةاألكاد ومرافق منشآت احتياجات
 استخدام ترشيد على والعمل عام، بشكل الصيانة أعمال وتحسين لتحديث مستقبلية خطة وضع 

  . المعنية الجھات مع بالتنسيق والمياه الكھرباء
 من والحرفيين والفنيين القسم والمشرفينرئيس  ومسئوليات مھام تفعيل على المباشر اإلشراف 

   .االختصاص حسب الصيانة برامج بتنفيذ للقيام اإلدارة سوبيمن
 والترميمات العامة والمنافع والمباني المرافق وصيانة التشغيل أعمال على اإلشراف .  
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 األكاديميةماكن باأل لكافة والمكاتب واألثاث واألجھزة للمباني والصيانة التشغيل خدمات توفير  
  .الالزمة بالكفاءة مھمتھا تؤدي بحيث المتطلبات توفير وضمان

 والصيانة التشغيل أعمال كافة في البيئة وحماية السالمة أسس تطبيق .  
 ومقترحات األداء عن دورية وتقارير اإلدارة في األعمال سير عن الدورية التقارير إعداد 

  . والفنيينللتخصصات  نجازاتواإل التطوير
 إلنھاء ووحداتھا وأقسامھا اإلدارة منسوبي أعمال جميع على والفنية اإلدارية والمتابعة اإلشراف 

  . اإلدارة موظفي أداء تقويمو المحددة أوقاتھا في أعمال من لديھم ما
 الشركة القائمة بھذا العمل وأعمال المصاعد وصيانة التشغيل عقود تنفيذ على واإلشراف المتابعة 

  . المحددة  مواعيدھا في األعمال إلنجاز
 العالقة ذات للجھات عنھا تقارير ورفع المقايسات كافة عمل .  
 إلنھاء الالزمة الغيار وقطع والمواد المستلزمات كافة تأمين على والعمل الصيانة أداء متابعة 

  .العمل مواقع فى الصيانة أعمال

دارة الصيانة على تطوير خطط الصيانة للمبنى وتفعيلھا بصورة مستمرة من أجل تطوير وإبقاء إوتعمل 
. وتشمل خطة الصيانة ) خطة الصيانة /١٠-٦(ملحق الة ممتازة طوال عمره االفتراضي ي حالمبني ف

  على:
  الصيانة الوقائية وھي أعمال الفحوصات والخدمات التي تتم بصفة دورية وحسب الخطة الزمنية

  و التوقف عن العمل.أالموضوعة لمعالجة القصور قبل وقوع العطل 
 صالح الفعلية والتى تتم حسب الخطة الزمنية الموضوعةالصيانة الدورية وھي أعمال اإل.  
 ي تلف أو عطل مفاجئ يؤدي لوقوف العمل غير انة الطارئة وھي أعمال االصالح ألالصي

  .المخطط له

  المادية وتكنولوجيا المعلوماتتسھيالت ال ٦/٢ 
  
  ممارسة األنشطة الطالبيةالتسھيالت المادية الخاصة ب ٦/٢/١

نفاق على األنشطة الطالبية المختلفة  وذلك من خالل لى تخصيص ميزانية سنوية لإلع األكاديميةتحرص 
وتضم  األكاديميةعضاء ھيئة التدريس بأشراف عليھا أحد والتى يقوم باإل األكاديميةدارة رعاية الشباب بإ

وات نشطة الطالبية خالل السنات المالية المخصصة لألاالعتمادرئيسا وثالثة موظفين ومرفق ملف ب
وعلى الرغم من  .)نشطة الطالبيةات المالية المخصصة لألاالعتمادملف / ١١- ٦(ملحق الثالث السابقة 

ال أن إعدم توافر المالعب واألماكن الالزمة لممارسة األنشطة الطالبية سواء الرياضية أو الثقافية 
 .ة كافة األنشطة الطالبيةلممارس ومالعب ومسارحمن خالل تأجير أندية  تقوم على توفيرھا األكاديمية

   )يجار المالعب والمسارحإملف عقود / ١٢-٦(ملحق  المالعبيجار إومرفق عقود 
من أجل تمكين  أحد النوادى القريبة منھاو األكاديميةعقد بروتوكول بين  خالل السنوات السابقة تموقد 

أن لالكاديمية مشاركات فاعلة ومن الجدير بالذكر  .ممارسة األنشطة الرياضية على مالعبھا الطالب من
فى مجال النشاط الرياضى على مستوى بطوالت الجمھورية ومسابقات وزارة التعليم العالى المختلفة وقد 

 والجامعة الحديثة. األكاديميةحاليا إنشاء مالعب خاصة ب حصد الطالب العديد من المراكز المتقدمة. ويتم
وھى حاليا فى  ٢م ٦٠٠٠مؤتمرات على مساحة حوالى ال إنشاء قاعة نھاء مشروعإجارى العمل على و

نشطة الطالبية وسوف تساھم ھذه القاعة فى دعم األفرد،  ٨٠٠النھائية وتسع حوالى  مراحل التشطيب
  الثقافية واالجتماعية والعلمية بصورة كبيرة.
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  والورش المعاملالخاصة باألجھزة والمعدات  ٦/٢/٢
  
  ة وتكنولوجيا المعلوماتالحديث االتصاالتوسائل  ٦/٢/٣

 متاحة األكاديميةترنت بنخدمة اإلللغة العربية واللغة األجنبية، ونترنت باللمؤسسة موقع على شبكة اإل
وتتوافر وسائل االتصال الحديثة  .من خالل شبكة السلكية يدة للطالبتاحة بدرجة جنھا ما أكمللعاملين بھا 

  ثالث شبكات معلومات منفصلة: األكاديمية. وتوجد باألكاديمية م مع حجمءإلى حد ما بما يتال األكاديميةب
 قسام والطالب عن طريق لى: وتقوم الشبكة بتوفير خدمة اإلنترنت لإلدارات واألالشبكة األو

ISA server & Domain Server   جھاز حاسب. ٤١من خالل عدد  
  عن طريق  كاديميةاألدورة العمل داخل ب التطبيقات المرتبطةالشبكة الثانية: وتخدمDomain 

Server and Database Server (Oracle)   رات دا باإلمتصال اجھاز ٥١من خالل عدد
 تية:المختلفة وتخدم التطبيقات اآل

 
  برنامج الماليات  - ١  برنامج المتابعة التعليمية  - ٥
  برنامج شئون العاملين  - ٢  برنامج شئون الطالب  - ٦
  udcبرنامج   - ٣  برنامج شئون الخريجين  - ٧
  برنامج الكارنيھات  - ٤  برنامج الساعات المعتمدة  - ٨

 
 نترنت وتربط ھذه خدام اإلالشبكة الثالثة: وتقوم على خدمة الطالب فى التطبيقات التعليمية واست

معامل تخدم األقسام العلمية المختلفة. ومرفق  ٦جھاز حاسب موجودة فى  ٢٧٨الشبكة بين 
بيان شبكات المعلومات / ١٣-٦(ملحق   األكاديميةالمعلومات داخل بيان تفصيلى بشبكات 

  .)األكاديميةالمتاحة ب
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  القدرة المؤسسية 

  المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  ٧
  
   المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة ٧
    
  خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٧/١

 تتضمن والتى  األكاديمية خالل لمجتمع وتنمية البيئة منبإعداد خطة تنفيذية لخدمة ا األكاديميةقامت 
 : محورين
  .الخيرية األعمال - ١  
   .المجتمعية المشاكل وحل البيئة خدمة - ٢  

  
  التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: ٧/١/١

 البيئة وتنمية تهبخدم للقيام المجتمع عمال خدمةالقائمين بأ لتحفيز والتوعية اإلرشاد وسائل ألھمية نظراً 
 للھندسة الحديثة األكاديمية قامت فقد ،  خاص بوجه التعليمية المؤسسات قبل من األھمية لھذه وتقديراُ 

 التدريس ھيئة ألعضاء باإلضافة األكاديميةب والعاملين الطالب لتوعية بھا فعالة بمجھودات  والتكنولوجيا
 خالل من وذلك المحيطة البيئة وتنمية المجتمع دمةخ على خاللھا من األكاديمية تقوم بأنشطة للقيام

 :  اآلتية الوسائل

 ھيئة أعضاء من كل لدعوة وذلك خيري عمل أى فى البدء قبل اإلعالنات ولوحات الملصقات 
 ملحق( .الخيرية األنشطة ھذه فى للمشاركة عام بشكل األكاديمية فى والعاملين والطالب التدريس

 )إحدى حمالت التبرع بالدم ءالن عن بدلإلع  أحد الملصقات /١- ٧
 
 مؤسسات أعضاء من اوبعض والطالب التدريس ھيئة أعضاء يضم لألكاديمية سنوي مؤتمر تنظيم 

 خالل من البيئة تنميةو المجتمع خدمة يخص فيما الخبرات وتبادل للتعاون المجتمع فى أھمية ذات
نظمته شارك فيه أطراف مجتمعية  كتيب يلخص فاعليات آخر مؤتمر /٢- ٧ ملحق( األكاديمية
  ) ٢٠١٣نوفمبر  األكاديمية

 

 التخصصات مختلف فى والخدمية والمعمارية الصناعية الشركات من األكاديميةب ندوات عقد 
 للطلبة الصيفى التدريب ببرامج للتوعية) والعمارة والتصنيع والحاسبات االتصاالت( األكاديميةب

إعالن لعقد ندوة إلحدى شركات التدريب على / ٣-٧ ملحق( العمل سوق متطلبات عن والتنويه
 )البرمجيات التطبيقية في مختلف التخصصات الھندسية
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  الخطة واحتياجيات المجتمع: ٧/١/٢

 تتضمن والتى  األكاديمية خالل منبإعداد خطة تنفيذية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  األكاديميةقامت 
 : محورين
  .ةالخيري األعمال -١  
   .األكاديمية خالل من المجتمعية المشاكل وحل البيئة خدمة -٢  

  )الموجھة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة األكاديميةخطة  /٤- ٧ ملحق(              

  

  :الخيرية األعمال –١

 :مثل الخيرية األعمال ببعض سنوى بشكل األكاديمية تقوم

كل عام قبل يوم اليتيم  األكاديمية وإدارة والطالب التدريس ھيئة عضاءأ من التبرعات جمع  •
 ھداف:أ ةوتخصص المبالغ المجمعة لثالث

 والعاملين التدريس ھيئة وأعضاء الطالب من ابعض تضم األكاديمية من موجھة قوافل تنظيم -١
   األيتام على والسرور البھجة إلدخال األيتام دور بعض لزيارة األكاديميةب
  .الدار إلدارة تجميعھا تم التى التبرعات تقديم -٢
الدار ثم توصيلھم الطفال األيتام وتقوم بنقلھم من تستضيف فيه ا األكاديميةحتفال داخل عمل ا -٣

  بعد إنتھاء اليوم. 
لصالح بعض دور األيتام القريبة  األكاديميةبيان بالمبالغ التي تم تقديمھا من قبل  / ٥- ٧ ملحق(   

 )األكاديميةمن 

 القومى المعھد المثال سبيل على( الدم وبنوك المستشفيات بعض لصالح بالدم رعللتب حمالت تنظيم •
 فى سنوياً  الحمالت ھذه فى المشاركة وتتم بالتبادل ٥٧٣٥٧ األطفال سرطان ومستشفى الدم لنقل

  .وأبريل نوفمبر
 )٥٧٣٥٧نطالق حملة التبرع بالدم لصالح مستشفى الإعالن  /٦ - ٧ ملحق(

 العاملين بعض أمية ولمح األكاديميةوالطالب ب التدريس ھيئة عضاءأ معاوني من بعض تطوع •
  .األكاديميةب
بيان بأسماء معاوني أعضاء ھيئة التدريس المتطوعيين لمحو أمية بعض  /٧-٧ ملحق( 

  )الراغبين في ذلك األكاديميةالعاملين في 

 جاتھامنت من عضب قلتسوي األكاديمية داخل معارض لعمل دوراأليتام لبعض الفرصة إتاحة •
 .األيتام لصالح

 )األكاديميةإعالن عن إقامة معرض خيري لصالح جمعية رسالة داخل  /٨ -٧ ملحق( 

الحديثة اتفاق عالج بالحالة مع مستشفى معھد ناصر للبحوث والعالج وذلك  األكاديميةعقدت  •
 قادرين.الغير  األكاديميةلتقديم الرعاية الطبية مجاناُ  للعاملين ب

 )الحديثة ومستشفى معھد ناصر األكاديميةعقد اتفاق عالج بالحالة بين إدارة  /٩-٧ قملح( 

 الحديثة.  األكاديميةتحت رعاية إدارة  األكاديميةبرنامج التأمين الصحي لصالح العاملين ب •
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 )كاديمية الحديثةاألوثيقة مصر للتأمين لبرنامج التأمين الصحي لصالح العاملين ب / ١٠- ٧ ملحق(

ً بعض  قادرين وذلك بتقديم خصم على المصروفاتالم المادي للطالب غير الدع • الدراسية وأيضا
 بيان بالدعم المادي للطالب) /١١– ٧ ملحق(جتماعية الخاصة. الحاالت اال

 ر.يعضاء ھيئة التدريس بدفع جزء من مصاريف الماجستأالمساھمة المادية لمعاوني  •
 )عضاء ھيئة التدريسأوني بيان بالدعم المادي لمعا /١٢-٧ ملحق( 

  

 :األكاديمية خالل من البيئة خدمة -٢

 وحدة ذات طابع خاص لھا استقاللھا الفنى والمالى واإلدارى، تسمى  بإنشاء األكاديمية تقوم
الشق القانوني  -  األكاديميةالئحة وثيقة ( تقوم باألنشطة اآلتية لتدريبلوحدة الورش والمعامل 

 :)األكاديميةالطابع الخاص داخل  الخاص بإنشاء الوحدة ذات
، وتزويدھا باحتياجاتھا، والقيام بأعمال الصيانة األكاديميةالمساھمة فى تنفيذ مشروعات  -١

  واإلصالحات التى تدخل فى اختصاصھا.
 :فى المجاالت الھندسية، منھاتنظيم وعمل دورات تدريبية متخصصة  -٢

 .دورات تدريبية على أجھزة الحاسبات 
 دريبية على الرسم الھندسى والكمبيوتر.دورات ت  
 .دورات تدريبية على العمليات اإلنتاجية  
 .دورات تدريبية فى ميكانيكا السيارات 

 أجھزة  –غساالت-(ثالجات  دورات تدريبية فى عمليات الصيانة لألجھزة المنزلية
 تكييف).

 .دورات تدريبية على أجھزة القياس المتخصصة للتخصصات المختلفة 
، وأى دورات والمعامل يم وعمل أى دورات يحددھا مجلس إدارة وحدة الورشتنظ -٣

    يقترحھا مجلس التعليم لألكاديمية.
 

 لألعمال الخيرية: األكاديميةتابع ممارسات 

  لى إالحديثة للھندسة والتكنولوجيا يھدف  األكاديميةعقد بروتوكول مشترك بين وزارة البيئة وإدارة
لألكاديمية والمشاركة في حل بعض مشاكل البيئة من خالل مشاريع تنسيق المحيط الخارجي 

الحديثة  األكاديميةبين وزارة البيئة وإدارة  التعاونبروتوكول  /١٣-٧ ملحق(  التخرج للطالب.
 )للھندسة والتكنولوجيا

 

المشاركة في تجديد بعض المدارس الحكومية المجاورة بمنطقة المعادي والبساتين وإمدادھا  •
لى رة مدرسة الشيماء الثانوية بنات إطلب موجه من إدا/ ١٤- ٧ ملحق( جھيزات الالزمة.بالت

 .)الحديثة بالتجھيزات المطلوبة لتجديد المدرسة األكاديميةمدير 
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شكر  خطاب/ ١٥-٧ ملحق(   إنشاء مكتبة وحديقة عامة وإھداؤھا للھيئة العامة لقصور الثقافة. •
الحديثة يشكره فيه على  األكاديميةتين لرئيس مجلس إدارة موجه من محافظة القاھرة حي البسا

 )لى الھيئة العامة لقصور الثقافةللمكتبة العامة والحديقة إ األكاديميةإھداء إدارة 
 

  بجوار الجامعة الحديثة على الطريق الدائري ة في إنشاء نفق للمشا األكاديميةمشاركة مجلس إدارة
في  األكاديميةمشاركة مجلس إدارة  وثائق /١٦-٧ ملحق( . لحماية المارة من حوادث الطريق

 )بجوار الجامعة الحديثة على الطريق الدائرية إنشاء نفق للمشا
 

 مختلف فى المستخدمة التقنيات لتطوير التخصصات مختلف فى للطالب التخرج مشاريع توجيه 
 بعض لحل جالتخر مشاريع بعض توجيه وكذا المجتمع فى والخدمية الصناعية المؤسسات
  المجتمعية المؤسسات تواجه التى المشاكل

 )بيان ببعض عناويين مشاريع التخرج /١٧- ٧ ملحق(   
 

 .األكاديمية مبنى وحتى الدائرى يقالطر من بداية النخيل من طريق بعمل األكاديمية إدارة قامت 
 )صور للطريق المؤدي لألكاديمية /١٨- ٧ ملحق(

 

 لبشرية (إنشاء مركز مودرن للتنمية اM. C. H. D التابع لألكاديمية الحديثة وإدراجه ضمن (
 مجلس الوزراء.  –بجھاز اإلدارة المركزية للتدريب ة مراكز التدريب المعتمد

موجه من قطاع التدريب بمجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد مركز  خطاب /١٩- ٧ ملحق(          
 )دراجه ضمن مراكز التدريب المعتمدةإو مودرن للتنمية البشرية التابع لألكاديمية

  

 وتحضير الطالب لدى والبحثية العلمية القدرات لتنمية للعلوم نادٍ  بإنشاء سنتين منذ األكاديمية قامت
 والمجالت المؤتمرات فى العلمية األبحاث نشر وأيضا عملية مشاريع إلى وتحويلھا العلمية األبحاث
 )من ملصقات وأسماء المشتركيين األكاديميةنادي العلوم في ائق وث /٢٠-٧ ملحق(  والعالمية المحلية

  

  مع المجتمع األكاديميةتفاعل  ٧/٢
  :األكاديميةمشاركة األطراف المجتمعية فى مجالس  ٧/٢/١

 األكاديميةتعتبر مشاركة األطراف المجتمعية في المجالس الرسمية لألكاديمية خطوة ھامة لتحقيق خطة 
 بالممارسات اآلتية: األكاديميةة البيئة. ولتحقيق ھذه الخطوة قامت لخدمة المجتمع وتنمي

  بإدراج نماذج من الشخصيات العامة ذات الصلة بخدمة المجتمع في كل  األكاديميةإھتمام إدارة
بيان بتشكيل مجلس إدارة  /٢١-٧ ملحق( مجلس األكاديميالو األكاديميةمن مجلس إدارة 

  )والمجلس األكاديمي األكاديمية
 

 كثير فى الصيفية جازةاإل خالل الطالب بتدريب الصيفى التدريب مكتب خالل من األكاديمية تقوم 
  المجتمع فى والھيئات الشركات من
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  )جازة الصيفيةيان بأماكن تدريب الطالب خالل اإلب /٢٢ -٧ ملحق(         

 والمجتمع ممثالً  األكاديمية نشاء رابطة الخريجين لتعميق التفاعل بينتم اتخاذ جميع اإلجراءات إل
 ملحق(   .جتماعية جارى التصديق عليھا في الشئون االو األكاديميةفي جھات توظيف خريجي 

ومواقع عملھم بعد التخرج كأحد مخرجات رابطة  األكاديميةبيان بأسماء بعض خريجي  /٢٣-٧
 )األكاديميةالخريجين التي تم إنشاؤھا مؤخرا ب

 رأى لمعرفة األكاديمية خريجي مع تتعامل التي المؤسسات في لھامةا الشخصيات مع التواصل 
 وتنميتھا الطالب بمھارات الخاصة المقترحات وقبول األكاديمية خريجى مستوى فى العمل سوق
عمل معرض في نھاية العام الدراسي تعرض فيه بعض من  خالل من وذلك ، المستقبل فى

 رض الكثير من ھذه الشخصياتمشاريع التخرج المميزة ويدعى لھذا المع
 خريجي مع تتعامل التي لبعض المؤسسات األكاديميةمن ة موجھ خطابات /٢٤-٧ ملحق( 

  )األكاديمية خريجى مستوى فى العمل سوق رأى لمعرفة األكاديمية
 

  طراف المجتمعية:رضا األ ٢/ ٢/ ٧ 

ول دورھا فى المجتمع بقياس رضا األطراف المجتمعية ومنظمات سوق العمل ح األكاديميةتقوم 
ستخدام وسائل مالئمة في قياس رضا األطراف المعنية ومن ثم حرصت اومستوى خريجيھا. وقد تم 

على تحليل وتقييم مستوى رضا ھذه األطراف لالستفادة منھا، واتخاذ القرارات  األكاديمية
ستخدمت ا وى خريجھا.ومست األكاديميةوالتصرفات المناسبة التى تساعد على زيادة رضائھا عن أداء 

 أداء عن المدني والمجتمع العمل سوق منظمات رضاء وتقييم لقياسمية وسائل عديدة ياألكاد
 :طريقتين خالل من األكاديمية

 استخدمت وقد المجتمعية، األطراف من عينة على استقصاء قوائم في وتتمثل :مباشرة طريقة
 الرأي استطالع قوائم تصميم تم كما. كاديميةاأل طالب على االستقصاء من النوع ھذا األكاديمية
 المتمثلة األخرى المجتمعية واألطراف األكاديميةب والعاملين ومعاونيھم التدريس ھيئة ألعضاء بالنسبة

  التدريب.  شركات رؤساء – الصناعية الشركات رؤساء – األمور ولياءأ فى
 التدريس ھيئة أعضاءو كاديميةاأل طالب لقياس رضا ستقصاءاال نماذج لقوائم /٢٥-٧ ملحق(

  )األكاديميةب والعاملين ومعاونيھم
 :مثل ،األكاديمية أداء عن الرضاء على تدل مؤشرات في وتتمثل :مباشرة غير طريقة

 من األكاديمية إلى المحولين وكذا عام بعد عاماً  لألكاديمية المتقدمين الطالب أعداد ازدياد  •
 الوافدين العرب والطالب أخرى تعليمية جھات

 )ةريسنوات األخ ٥ ـعلى مدار ال األكاديميةبيان بأعداد الطالب الملتحقيين ب /٢٦-٧ ملحق( 
  

بيان بأسماء  /٢٣-٧ ملحق(  المختلفة المؤسسات في األكاديمية خريجي على الطلب ازدياد  •
ومواقع عملھم بعد التخرج كأحد مخرجات رابطة الخريجين التي تم  األكاديميةبعض خريجي 

  ) األكاديميةإنشاؤھا مؤخرا ب
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  فاعلية التعليميةال

  الطالب والخريجون  ٨
  
  والخريجون الطالب  ٨
  
  سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب: ١ / ٨
  

  :ةستراتيجياالتوافق سياسات القبول مع الرسالة والغايات واألھداف 
 ة لقبول وتحويل الطالب بما يحقق الحديثة للھندسة والتكنولوجيا سياسات واضح األكاديمية ىيوجد لد

عد القبول التي يحددھا المجلس بقوا األكاديمية. حيث تلتزم ةستراتيجياالرسالتھا وغاياتھا وأھدافھا 
على للجامعات في ضوء شعب الثانوية العامة والشھادات المعادلة، متقيدة باألعداد التي يقررھا األ

في ضوء السياسة العامة للمجلس  األكاديميةمن وإلى كما يتم التحويل  .للجامعات ألعليالمجلس ا
 األعلى للجامعات والقواعد المعمول بھا للمعاھد الخاصة.

  وم ةتق د األكاديمي ا بوضع وتطوير سياسات جدي ا حالي ة والتكنولوجي ة للھندس ع ة الحديث د توزي لقواع
اتھا  األكاديمية. حيث تعتمد ةستراتيجياالالطالب بما يحقق رسالتھا وغاياتھا وأھدافھا  ا في سياس حالي

تيعابية، وال يوجد عمليى إألعداد المقبولين من كل قسم، عل ه االس ات كل قسم وطاقت تنظيم ة مكاني
د ولين ل ة المقب وا ىحالية ألعداد الطلب ا يت دءكل قسم بم ي  ىم واحتياجات سوق العمل وم ه عل قدرت

لبا عل ؤثر س د ي ال ىاستيعاب ھذه األعداد مما ق ةاألكة رس ة اديمي ارات للطلب اك اختب م يكن ھن ا ل . كم
اء ءلتحديد قدراتھم الشخصية بما يتوا ار القسم فقط بن م مع طبيعة واحتياجات كل قسم، حيث يتم اختي

ذلك  ىلع ة. ول رغبة الطالب مما قد يؤثر سلبا أيضا علي تحقيق الغايات واألھداف المرجوة لألكاديمي
تم حا األكاديميةقام المجلس التعليمي ب درات الطالب لكل قسم، ي ليا باعتماد اختبارات قبول وتحديد ق

ادي٢٠١٥/ ٢٠١٤العمل بھا ابتداء من العام الدراسي  ارات استرش ة ، علي أن تكون نتيجة ھذه االختب
  لي أھدافھم.إتحديد إمكانياتھم والوصول  ىالطلبة علة وليست إجبارية لمساعد

 ةالمجلس التعليمي ب يتم مراجعة ھذه السياسات سنويا من خالل ة  األكاديمي اد أي بشكل دوري، العتم
ات المرجوة، من  داف والغاي تمرارا لتطوير األھ دد اس ى الطالب الج ا عل ديالت مقترحة لتطبيقھ تع

  .األكاديميةو قرارات لعميد أخالل قرارات مجلس تعليمي 
 
  نظم قبول وتوزيع وتحويل الطالب   ١ / ١ / ٨

 :نظم قبول الطالب  

 ى  األكاديمية ىواعد القبول لدتتسم ق ول التي يحددھا المجلس األعل بالشفافية، حيث تلتزم بقواعد القب
ا المجلس  داد التي يقررھ دة باألع ة، متقي للجامعات في ضوء شعب الثانوية العامة والشھادات المعادل

 اعد القبول).قو /١ -٨ ملحق(االعلى للجامعات لقبول خريجي الثانوية العامة والشھادات المعادلة 
  تم  األكاديميةوتقوم ول من خالل منشورات ي اإلعالن عن قواعد القب الحديثة للھندسة والتكنولوجيا ب

ا ب ا وتعليقھ ةتوزيعھ ةمن خالل مكتب االستعالمات ب األكاديمي وم  األكاديمي ا تق ومكتب التنسيق. كم
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ة الن عن األكاديمي ذلك اإلع ة، وك حف القومي ا بالص ا أيض اإلعالن عنھ ع ب ي موق ا ف ةھ  األكاديمي
)academy.com-www.modern)(ول)./ ٢– ٨ ملحق م إدراج  وسائل اإلعالن عن قواعد القب ا ت كم

ام ھذه القواعد في دليل  الطالب الذى يتوفر مجانا لجميع المتقدمين بإدارة شئون الطالب ابتداء من الع
  دليل الطالب). /٣– ٨ ملحق( ٢٠١٢/٢٠١٣الدراسي 

  ى  األكاديميةالحديثة للھندسة والتكنولوجيا بإنشاء مكتب استعالمات في مدخل  األكاديميةتقوم للرد عل
دريس  ة الت أية استفسارات. ويتكون المكتب من موظفين من مكتب التنسيق وعدد من أعضاء ھيئ

على استفسارات أولياء األمور والطالب الجدد ومعاونيھم المشاركين بمكتب الساعات المعتمدة، للرد 
 ستعالمات).تشكيل مكتب اال /٤–٨ملحق(
 ولين ب ةيتم تعريف الطالب الجدد المقب رامج  األكاديمي ة للب ذا التخصصات المختلف بنظام الدراسة وك

ةالدراسية من خالل دليل الطالب الذي يوزع مجانا من خالل إدارة شئون الطالب ب  ملحق( األكاديمي
ل  دليل الطالب). /٣– ٨ ةكما يقوم وكي يم والطالب بالتنسيق مع مكتب شئون  األكاديمي لشئون التعل

ة ب اد الطلب ةالطالب واتح اد الطالب ونشاطاته)اتشكيل  /٥ –٨ ملحق( األكاديمي ، بعمل جوالت تح
 تعريفية ولقاءات مع الطلبة وأولياء األمور.

 ةالدراسة للسنة اإل وم األول منفي الية يتم عمل ندوات تعريفي ة  ى، واألولعدادي (تخصص) بمعرف
اء األا ادة رؤس وكالء والس د وال ة لعمي دريس، من خالل الھيئ ة الت ام، وتحت إشراف أعضاء ھيئ قس

وم التعريفي إ /٦ –٨ملحق (رعاية الشباب ة دارإسر الطالبية وتحاد الطلبة واألاالمعاونة و عالن الي
  وصور له).

 و أولياء األمور لمكتب االستعالمات ويتم تحليلھا لبيان أتي ترد من الطالب يتم تسجيل األسئلة ال
سبيل المثال تبين أن قواعد القبول غير  ىاألسئلة األكثر شيوعا وإدراجھا في دليل الطالب، عل

لسد ھذه الفجوة  ٢٠١٥/ ٢٠١٤من العام القادم  مدرجة بالدليل فتم إدراجھا بالدليل الجديد بدءاً 
  بخصوصھا). ة المتخذة جراءات التصحيحيتقارير مكتب االستعالمات واإل /٧ –٨ملحق(

 
 :نظم توزيع الطالب  

 بناء ) حسب رغباتھم فقط، واألكاديميةيتم قبول الطالب في التخصصات المختلفة (البرامج الدراسية ب
دائم لإل تم التطوير ال ه ي ات المتاحعلي م بة مكاني ل قس ةلك ه ال األكاديمي تيعاب طالب  /٨ –٨ لحقم(س

يم األ د تنظ داد المقبولقواع ل قسم)ة ع وزع علمن ك ان ي وذج  ى. حيث ك ي نم ة األول طالب الفرق
دأللرغبات خالل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنظام الفصلين.  تم ة ما في نظام الساعات المعتم في

د الرغب دد ة تحدي يق وتح ن خالل مكتب التنس ي أم تمارايضا ف ل مة س ن قب واد م اعات الم كتب الس
د ع أبشكل ة المعتم تم توزي ي، وي تماراول ات الفصل الدراسي ة س ائي خالل امتحان ات بشكل نھ رغب

رة محددة  دمن الثاني. ويسمح للطالب خالل فت ه في االلتحاق بالتخصص ة الدراس ءب ر رغبت بتغيي
 ).ةأستمارات الرغبات المختلف /٩-٨ ملحق(الذى سبق اختياره 

 دحا األكاديمية تقومو درات الطالب وم ه لاللتحاق  ىليا بعمل اختبارات قبول لكل قسم، لتحديد ق قابليت
ام  م للع بتھا للتخصص  ىعل٢٠١٥/ ٢٠١٤بالقس ب ومناس درات الطال د ق ة لتحدي ون النتيج أن تك

ادي ون استرش ت ة ولتك ب ة جباريإوليس ق(للطال درات لألا /١٠-٨ملح د الق ات تحدي ام متحان قس
 ).ةالمختلف
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  الطالب:نظم تحويل  

  ى ن وإل ل م تم التحوي ةي د  األكاديمي ات والقواع ى للجامع س األعل ة للمجل ة العام وء السياس ي ض ف
ا  الب كم ئون الط إدارة ش وفرة ب ي مت ة، وھ د الخاص ا للمعاھ ول بھ ع أالمعم ا بموق ن عنھ ا معل نھ

ىقواعد وإحصائيات التحويل من و / ١١-٨ ملحق( )academy.com-www.modern( األكاديمية  إل
 .)األكاديمية

  ةوتتفاوت نسبة التحويل من وإلى ا تختلف  األكاديمي ى للخامسة، كم حسب السنة الدراسية من األول
ر ام آلخ ن ع دول ويو .م كل  ٢-٨ ١-٨ضح ج ا ٢-٨و ٢-٨وش اوت فيھ ل التف ع تحلي ذه النسب م  ھ

 .)األكاديميةحويل من والي قواعد وإحصائيات الت /١١–٨ ملحق(
  

 سنوات الماضية ستخالل ال األكاديميةإحصائية بالطالب المحولين من  )١ – ٨جدول ( 

  

 
  خالل الست سنوات الماضية األكاديمية) أعداد الطالب المحولين من ١ – ٨شكل ( 

  
  

 تي:وعند تحليل ھذه البيانات تبين اآل  
o ر اة بالنظر للبيانات الخاصة بالست سنوات الماضي ةلتحويالت من ، يتضح أن أكث  األكاديمي

ز  ة أخرى تترك ى مؤسسات تعليمي ا إل ر غالب ب غي ا الطال ون فيھ ي يك ى الت نة األول ي الس ف

    عام   ال                
 الفرقة   

٢٠٠٧ /
٢٠٠٨  

٢٠٠٨ /
٢٠٠٩ 

٢٠٠٩ /
٢٠١٠ 

٢٠١٠ /
٢٠١١ 

٢٠١١ /
٢٠١٢ 

٢٠١٢ /
٢٠١٣ 

 ١٤٢ ١١١ ٤٥ ٥٦ ٢٣٠  ٢٢٩ األولى
 ٢٧٤ ١٦٤ ٥٨ ٤٣ ١٨٩ ٨٥ الثانية
 ٤٤ ٢٤ ١٩ ١٩ ٤٢ ١٨ الثالثة
 ٢ ٣ ٠ ٢ ٢ ١ الرابعة
 ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الخامسة
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ا.أمستقر على رأى، باإلضافة إلى عدم وضوح تعليمات التنسيق ونسب القبول بالكليات   حيان
 مع تقدم الطالب في السنوات الدراسية. األكاديميةتقل أعداد المحولين من و

o ةأسباب تحويل الطالب من ة تبين عند دراس امك ون أ األكاديمي نھم يرغب ن النسبة العظمي م
ه  األكاديمية. وھذا البرنامج غير موجود حاليا بةالھندسة المدنية في دراس اء علي ة. وبن الحديث
د ىللتصديق علة لي المجلس األعلي للمعاھد الھندسية الخاصإ األكاديميةتقدمت  ة الدراس ءب
امج ة المدني ببرن اد الئحاوة الھندس ت ة عتم ا قام امج. كم ةالبرن دبير  األكاديمي التخطيط لت ب

ور تصديق المجلس األعلاإل امج ف ذا البرن رية لھ ة والبش ات المادي د ىمكاني ه ة الدراسء بب ب
  .)ومكاتبات الوزارةة المدنية الھندسة الئح /١٢–٨ ملحق(

o اد وحظ زي ا ل ي ة كم ة ف ولأملحوظ داد الطالب المح ن ع ةين م ام الدراسي  األكاديمي ي الع ف
ذا  ٢٠١٣/ ٢٠١٢يليه العام  ٢٠١٢/ ٢٠١١ ود ھ ة إعن سابقيه ويع ة بالدول ة األمني ي الحال ل

اكن أقرب ھاتين واألحداث التي جرت في  السنتين، ورغبة أولياء األمور في التحويل إلى أم
 لمحل إقامة األسرة.

  
  سنوات الماضية ستخالل ال األكاديميةلى إحصائية بالطالب المحولين إ )٢ – ٨جدول ( 

  العام               
 الفرقة 

٢٠٠٧ /
٢٠٠٨  

٢٠٠٨ /
٢٠٠٩ 

٢٠٠٩ /
٢٠١٠ 

٢٠١٠ /
٢٠١١ 

٢٠١١ /
٢٠١٢ 

٢٠١٢ /
٢٠١٣ 

 ١٩٢ ٤٦٦ ١٢٩ ٢١٠ ٢٨٠ ٢٠٥ األولى
 ٥٦ ٢٢ ٦٦ ٣٤ ٢٤ ٢١ الثانية
 ١ ١ ١ ١ ٦ ٥ الثالثة

  

 
  سنوات الماضية الستخالل  األكاديمية إلىالطالب المحولين ) أعداد ٢ – ٨شكل ( 
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 :وعند تحليل ھذه البيانات تبين األتي  
o ى ة بالنظر للبيانات الخاصة بالست سنوات الماضي ر التحويالت إل ة، يتضح أن أكث  األكاديمي

ى  رق الدراسية األول ة(من مؤسسات تعليمية أخرى تحدث فقط في الف ة وثالث ى وثاني و ) أول
ث يك دھا حي دم بع تقرتنع د اس ب ق ع و ون الطال أقلم م ةت ا أن  األكاديمي ا. كم درس بھ ي ي الت

  ولى للثانية ومن الثانية للثالثة.بط كثيرا بعد النقل من الفرقة األاألعداد تھ
o اد اك أيضا زي ام الدراسي ة ھن ي الع ى ف ية األول ة الدراس ي الفرق  ٢٠١٢/ ٢٠١١ملحوظة ف

ة  اربما يكون ذلك أيضا مرتبط ة األمني نة، بالحال ك الس ة واألحداث التي جرت في تل بالدول
ا في  ا ذكر آنف ة األسرة مثلم اكن أقرب لمحل إقام ى أم ل إل ورغبة أولياء األمور في التحوي

  .األكاديميةحالة التحويالت من 
 :مالءمة أعداد الطالب المقبولين مع المـــوارد المتاحة لألكاديمية  
 ة ھيالت المادي وارد والتس ي الم اوت ف د تف د يوج ة، وم داد الطالب  ىالمتاح تيعاب أع بتھا، الس مناس

ةب ام األكاديمي ين األقس اوت في األ ب اك تف ة، حيث ھن ة من كل قسم فعلالمختلف داد المقبول بيل  ىع س
ام  اطالب ٥٤٣المثال تم قبول  ة للع ة الثاني نھم عدد  ٢٠١١/ ٢٠١٠بالفرق اء، توجه م من قسم الكھرب

ام  قسمإلى  ٤٨و قسم اتصاالتإلى  ٣٧٠ ة. وعن نفس الع ة الثالث م  ٢٠١١/ ٢٠١٠حاسبات بالفرق ت
ول  ارة و اطالب ٥٧٥قب م العم نيع  اطالب ١٢٥بقس م التص ق(بقس داد المقبول /١٣-٨ ملح ن ة األع م

 األقسام وإحصائياتھا). 
ارة ومن اإلحصائية المرفقة يتضح لنا أن تقبل طالب ىھو أعلمؤخرا أصبح  قسم العم ه  اقسم يس يلي

ع األاالت. ولتفادي مشكالت القسم االتص د جمي ام علقدرة االستيعابية، تعتم دفعات  ىقس يم ال  ىلإتقس
ةمجموعات لكي تستوعب الموارد والتسھيالت المادية المتاحة ب ام  األكاديمي داد الطالب في األقس أع

ية أو معامل  اكن الدراسة من قاعات محاضرات وفصول دراس ا بأم ق منھ ا يتعل ة، سواء م المختلف
 .ة)الجداول الدراسي /١٤ – ٨ ملحق(لكمبيوتر والورش وصاالت الرسم ا

  

  
  شر سنوات األخيرةعخالل ال األكاديميةأعداد المقبولين ب ) تطور٣ – ٨شكل ( 
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  ٢٠١٢/٢٠١٣فى العام الدراسى  الملتحقين بالتخصصاتالطلبة أعداد ) ٤ – ٨شكل ( 

  
  خالل العشر سنوات األخيرة األكاديميةد المقبولين بتطور أعدا(وعند تحليل بيانات الرسم البياني( 

  تي:تبين اآلي
o .التزايد المستمر في أعداد المتقدمين لألكاديمية 
o  الفاصل بين نظامي الثانوية عام الفراغ سببه ٢٠١١-٢٠١٠فى عام االنخفاض الحادث

 العامة.
o لتفعيل نظام  عتمدةفي العام األخير تغير اتجاه المنحنى بسبب التحول لنظام الساعات الم

تقييم المعاھد العليا الھندسية والذى تبناه المجلس األعلى للمعاھد العليا الھندسية الخاصة. 
ويعتمد ھذا النظام على تقييم دقيق لإلمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية للمعاھد 

بالذكر أن الھندسية العليا الخاصة وتحديد أعداد المقبولين بھا بناء على ذلك. ويجدر 
الحديثة للھندسة والتكنولوجيا تحصل على أعلى عدد من الطالب المسموح  األكاديمية

 .العمل به حتى اآلن ءبقبولھم نتيجة التقييم منذ بد
 :وعند تحليل بيانات الرسم البياني الخاص بتطور أعداد الملتحقين بالتخصصات يتضح اآلتي  

o ورة مطردة على حساب أعداد المتقدمين تزايد اإلقبال على تخصص ھندسة العمارة بص
 لتخصص ھندسة كھربية.

o .تزايد نسبى في أعداد المتقدمين لتخصص ھندسة التصنيع 
 في عام التحول في نظام الثانوية العامة. اجميع المنحنيات أظھرت انخفاض

 
 دة المتقدم رة والمتزاي داد الكبي ى ة نظرا لألع ةإل ي جودة ، وللمحافظاألكاديمي ة، العملة عل ة التعليمي ي

ام الدراسي  اني للع داء من الفصل الدراسي الث وم  ٢٠١٤/ ٢٠١٣قرر المجلس التعليمي ابت جعل الي
ة أبدال من اربع فترات، لكي تتناسب ة الدراسي خمس فترات تعليمي داد الطالب بالفراغات التعليمي ع

 معامل الحاسب). نشاءإوتجديد وة قرارات الخمس فترات دراسي /١٥-٨ ملحق(ة ومعايير الجود
 ارة خاص دة لطالب قسم العم رة والمتزاي ين ، فةونظرا لألعداد الكبي وفير معمل اد خطة لت م اعتم د ت ق

د وضافيين للحاسب اآلإ د تجدي م بع ي للقس دة بھإل زة المتواج ى أ احالل األجھ زإل  ىحدث بمبنأة جھ
وافر ة خالل بجودق، الستيعاب جميع الطالب وعدم اإلالملح يتم ت م. وس ة لھ ة المقدم ة التعليمي العملي

ام الدراسي  اني للع م ٢٠١٤/ ٢٠١٣ھذه المعامل ابتداء من الفصل الدراسي الث ا ت نشاء معمل إ. كم
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د بآحاسب  ي جدي ام األل وفر لألقس ام  ىخرالمبني الرئيسي مت اني للع داء من الفصل الدراسي الث ابت
ي  ق( ٢٠١٤/ ٢٠١٣الدراس رارات  /١٥-٨ ملح يق رات دراس د وة الخمس فت ل إوتجدي اء معام نش
 الحاسب).

 دة تم تفعيلھا لتوفير فراغات تعليمية كما أن ھناك خط ام ة جدي اني للع داء من الفصل الدراسي الث ابت
لتقليل أعداد الطلبة داخل صاالت الرسم بما يتالءم مع معايير الجودة لنظام  ٢٠١٤/ ٢٠١٣الدراسي 

 الساعات المعتمدة.
  ن:والطالب الوافد ٢/ ١/ ٨
 وفر ب ةيت دين  األكاديمي ة الواف داد الطلب يالت إحصائية ألع ات وسجالت وإحصائيات وتحل دة بيان قاع

 .)الوافدينة أعداد وإحصائيات الطلب /١٦ -٨ ملحق(ومعدالت التغير عبر السنوات الخمس الماضية 
  

حتى  ٢٠٠٥/٢٠٠٦العام الدراسي منذ  األكاديميةإحصائية بالطالب الوافدين المقيدين ب )٣–٨جدول ( 

٢٠١٢/٢٠١٣  

 العام           الفرقة
٢٠٠٥ /
٢٠٠٦ 

٢٠٠٦ /
٢٠٠٧ 

٢٠٠٧ /
٢٠٠٨  

٢٠٠٨ /
٢٠٠٩ 

٢٠٠٩ /
٢٠١٠ 

٢٠١٠ /
٢٠١١ 

٢٠١١ /
٢٠١٢ 

٢٠١٢ /
٢٠١٣ 

 ٥ ٥ ٧ ٧ ١٨ ٣٥ ٣٩ ٣٠ األولى

 ٠  ٢ ٠ ١٤ ٢٤ ٣٤ ٢٠ ١٥ ثانية كھرباء

 ٣ ٣ ١٧ ١٧ ٢٥ ١٥ ١٧ ٢٢ ثالثة اتصاالت

 ٥ ٩ ١٠ ١٧ ٨ ١٥ ١٢ ١٣ ة اتصاالترابع

 ٦ ١٠ ١٥ ٩ ١٣ ٩ ١٠ ٨ خامسة اتصاالت

 ١٩  ٢٩ ٤٩ ٦٤ ٨٨ ١٠٨ ٩٨ ٨٨ المجموع

  

 
 ٢٠١٢/٢٠١٣حتى  ٢٠٠٥/٢٠٠٦منذ العام الدراسي  األكاديميةن بون المقيدوالطالب الوافد) ٥ – ٨شكل ( 

  بالتخصصات المختلفة
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  ين ات تب ذه البيان ل ھ د تحلي اك تنأوعن ي  املحوظ ااقصن ھن دمين أف دين المتق ة الواف داد الطلب ع
ى بلغت  ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦لألكاديمية حيث بلغت قمتھا في العام الدراسي  دريجيا حت اقص ت واستمر التن

ة لھ ى قيم يين  اأدن امين الدراس ي الع ادة ف ك  ٢٠١٣/ ٢٠١٢و ٢٠١٢/ ٢٠١١بصورة ح ر ذل ويفس
ذه أيضا بالحالة األمنية الراھنة، حيث أحجم الكثي ة داخل مصر. وھ رون عن التقدم لمؤسسات تعليمي

 .ةوالخاصة نعدام الوافدين بالكثير من الكليات والمعاھد العليا العامالدرجة ة الظاھرة عام
 

  بمخاطبة السادة المستشارين الثقافيين لسفارات بعض الدول العربية كنوع من  األكاديميةوتقوم
المختلفة التي تقدمھا مرفقا بھا صورة من البرامج والشھادات الترويج والدعاية عن البرامج الدراسية 

 األكاديميةالتي تمنحھا لغرض جذب الطالب الوافدين وتشجيعھم على االلتحاق ب
 ).األكاديميةخطابات تعريف  /١٧ -٨ملحق(      
  ان قد صمم استبي مكتب الجودةال يوجد حاليا برامج أو أنشطة لرعاية الطالب الوافدين. إال أن

أو خارجھا وأھم  األكاديميةاستطالع رأى الطلبة الوافدين عن أھم المشكالت التي تقابلھم داخل 
 - ٨ملحق(في حل ھذه المشكالت من وجھة نظرھم  األكاديميةالمجاالت التي يمكن أن تساھم بھا 

 ستبيان الطالب الوافدين). ا /١٨
 
  دعم ورعاية الطالب:  ٢ / ٨
  الدعم الطالبي: ٨/٢/١

 ديو ة معتم د خطة متكامل ةبة ج دعم الطالب،  األكاديمي ي  /١٩ -٨ ملحق(ل دعم الطالب ائق نظم ال وث
 محاور:  ةأربع إلىوتنقسم  ،ة)ومستحقيه ووثائقه الداعم

o المحور األول: الدعم المادي أو األدبي  
o المحور الثاني: الدعم التعليمي  
o  المحور الثالث: الدعم الطبي  
o تماعي والثقافيالمحور الرابع: الدعم االج 

 
  المحور األول: الدعم المادي أو األدبي  

ادي ون والراسبويستفيد من ھذا النظام الطالب المتفوق دعم الم ذلك ينقسم نظام ال ي و األأن ول ى دب إل
  أجزاء:ة ثالث

  نظام دعم الطالب المتفوقين: اوال:
ة  ا وطالب –حيث يوجد نظام حوافز (مادي زين علمي ة) للطالب المتمي ة الشباب.  أدبي أنشطة رعاي

ام  ذا النظ دف ھ ى ويھ جيع طالب إل ةتش افي  ىعل األكاديمي ي والثق ي والرياضي والفن وق العلم التف
ي المراكز األ ة المتفوقين كحافز لباقي الطالب إلبراز المواھبأومكاف كل  ىولالمختلفة للحصول عل

  .  األكاديميةبھا  دبية للمتفوقين منھم تتكفلأت مادية وآفي مجاله، مع تحديد مكاف
ا الحوافز األوتكون الحوافز المادية في شكل تخفيضات علي  ية، أم ارالرسوم الدراس ة فتكون عب ة دبي

ة المتفوقأ، األكاديميةو دروع أعن شھادات تقدير،  ذا النظام فقط الطلب تفيد من ھ داليات. ويس ن وو مي
ذلك الحاصل ا وك ي بطوالت األوعلمي ة علن عل ة  ىتومس ىنشطة المختلف ا أالجمھوري ي تنظمھ و الت
  .ة)وثائق نظم الدعم الطالبي ومستحقيه ووثائقه الداعم / ١٩ -٨ ملحق(وزارة التعليم العالي 
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  نظام دعم الطالب الراسبين:ثانيا: 
وم  ث تق ةحي اقين ل األكاديمي بين والب الب الراس دعم الط ات علب الل تخفيض ن خ ا م ادة مادي  ىإلع

لين  ام الفص روفات لنظ ق (المص ه  /١٩ -٨ملح تحقيه ووثائق ي ومس دعم الطالب م ال ائق نظ وث
  .ة)الداعم

د اعات المعتم ام الس ا نظ ق الالئحة أم تم تطبي ي الئحة المادية في اءت ف ا ج دة كم اعات المعتم ة الس
  .ة)فھرس الئحتي نظام الفصلين ونظام الساعات المعتمد /٢٠-٨ملحق (

  :ةظام دعم الطالب ذوي الظروف الخاصنثالثا: 

ل، ة الظروف الخاصة بطبيعة األكاديمية دارإلى إة الظروف الخاص ويتقدم الطالب ذ د العائ ال: فق (مث
دة علي حدة كل حالة بدراس األكاديميةة دارإلخ)، وتقوم إتعثر في سداد المصاريف، ...  ى، وتحديد م

ديم دعم ة حقيأ ا تحدد طبيعاالطالب في تق ه، كم تثنائي ل دعم ة س ذا ال ائق نظم  /١٩ -٨ملحق (ھ وث
  .ة)الدعم الطالبي ومستحقيه ووثائقه الداعم

  
 المحور الثاني: الدعم التعليمي  

ع طالب  دعم جمي ذا ال ن ھ تفيد م ةويس تثناء  األكاديمي دون اس ق (ب دعم  /١٩ -٨ملح م ال ائق نظ وث
  ين:أجزإلى ، وينقسم نظام الدعم التعليمي ة)الطالبي ومستحقيه ووثائقه الداعم

  :ىعم التعليمي ويحتوي علنظام الداوال: 

  نذارات وخطط التقوياتنظام اإل/ ٢٦-٨ملحق ( المخططة المجانيةالتقويات التعليمية.( 
  التدريس ومعاونيھمة عضاء ھيئألة الساعات المكتبي/ ٢٧-٨ملحق (الساعات المكتبية.( 
  اديمي اد األك ق (اإلرش د / ٣١-٨ملح اعات المعتم ي الس كيل مكتب دينة تش ماء المرش  وأس

 .اختيارھم) ةليآو
 ة)صور زيارات ميداني/ ٢٨-٨ملحق ( ة الزيارات الميداني. 
 ة  تطبيق قواعد الكنتروالت الرأف الىب يم الع قواعد / ٢٩-٨ملحق ( الصادرة عن وزارة التعل

 .)الرأفة بالكنتروالت
  نح ديم م ھادات معادلأتق ن ة و ش ارجم ق (  الخ ات الحالي /٣٠-٨ملح ات ة الدراس للجامع

 ).األكاديميةلعقد بروتوكوالت مع  ةالمرشح
 

  :ىنظام دعم طالبي لتيسير العملية التعليمية ويحتوي علثانيا: 

 .عمل دورات تدريبية للطلبة 
 وى االحتياجات الخاصة.ذتوفير المصاعد والمنحدرات ل 
  نقل الطالبة وثائق مشروع خدم /٢٢-٨ملحق (توفير أتوبيسات لسھولة االنتقاالت(  

 :الدعم الطبي المحور الثالث 

وثائق نظم الدعم  /١٩-٨ملحق (بدون استثناء  األكاديميةويستفيد من ھذا الدعم جميع طالب 
  :ى، ويحتوي علة)الطالبي ومستحقيه ووثائقه الداعم
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 من مباني  ىوأطباء والمستلزمات الطبية الالزمة للطوارئ في كل مبنة توفير عيادات طبي
 ).األكاديميةللعيادات بة والبشرية نيات الماديحصر لألمكا /٢٣-٨ملحق ( األكاديمية

  حصر  /٢٣-٨ملحق ( دقائق ٥ھا خالل ؤيتم استدعاة سعاف عند الحاجإتوفير سيارة
 ).األكاديميةللعيادات بة والبشرية مكانيات الماديإلل
  بيت  ىوثائق التعاقد مع مستشف /٢٤-٨ملحق (و تأمين صحى للطالب أتوفير رعاية

 ختياري).انظام تأميني و لطالبالفضل وتحويالت ا
 ة)قرارات لجان خاص/ ٢١-٨ملحق ( ىللطالب المرضة توفير لجان خاص.  

 والثقافي المحور الرابع: الدعم االجتماعي 

الب  ع ط دعم جمي ذا ال ن ھ تفيد م ةويس تثناء  األكاديمي دون اس ق (ب دعم  /١٩-٨ملح م ال ائق نظ وث
ة  ىل. ويعتمد عة)الطالبي ومستحقيه ووثائقه الداعم ة علمي ة ذات طبيع المشاركة باألنشطة الطالبي

ة  ية واجتماعي ة ورياض ق (وثقافي اركين باأل /٣٣-٨ملح ب المش ائيات ونس طإحص ة الطالبية نش
  من خالل: والمراكز التي تم الحصول عليھا)

 األكاديميةب الشبابرعاية  إدارة. 
 ة تحاد الطلبا 
 .األسرالطالبية 

  م مادي للمتميزين بھذه األنشطة.وكما ذكرنا سابقا يتم تقديم دع
 

  الرعاية االجتماعية والصحية: ٢/٢ /٨

  للطلبة ذوى االحتياجات الخاصة استخدام المصاعد، كما توفر لھم المنحدرات بجانب  األكاديميةتتيح
ات التي تعترضھم نظرا لظروفھم الخ ذليل العقب تھم وت اصة الدرج. وتسھل لھم أيضا مواصلة دراس

ات  ىعل ىوي االحتياجات الخاصة، المرضذخارجية للطلبة مثل عقد لجان  سبيل المثال في االمتحان
 .ة)قرارات لجان خاص /٢١-٨ملحق (
  ة والتي أنقل لتوفير ة باالتفاق مع شرك األكاديميةقامت ة التعليمي توبيسات لنقل الطالب لتيسير العملي

ع مسأتندرج  تم توزي اعي للطالب، حيث ي دعم االجتم ل الطالب في يضا تحت ال ارات سيارات نق
اھر ا يخدم محافظات الق زة ضوء التوزيع الجغرافي لسكن الطالب، بم ا. ويختلف عدد ة والجي وبنھ

دد الطلبة وقدرتھا االستيعابية األتوبيسات المقدم ا لع نويا.  ة الراغبة تبع ملحق (        باالشتراك س
  نقل الطالب).ة وثائق مشروع خدم /٢٢ -٨

  ة الموجودة ب يميةاألكادتعتمد ادة الطبي ى العي دمھا للطالب عل ةفي الرعاية الصحية التي تق  األكاديمي
اد ةني امن مب ىبكل مبنة حيث توفر عي ة واألكاديمي  ىفي المبنن اثنا ناممرض . حيث يوجد طبيب

اداالرئيسي. وممرضت ذا باإلضافة  ىمبنة ن في عي ى الملحق. ھ ادإل المبنة ثالثة عي ا  ىب الرئيسي بھ
ة وممرض ي لألكاديمي ار الطب ة ةالمستش ة الالزم تلزمات الطبي ادات بالمس ذه العي د ھ م تزوي د ت . وق

رات  ة والمطھ تلزمات الطبي ى المس افة إل ذا باإلض ل ھ ابات المعام وارئ إص ة وط وارئ العادي للط
ات المادي /٢٣-٨ملحق (الالزمة لمواجھة الحوادث واإلصابات البسيطة  ة والبشرية حصر لألمكاني

 .)األكاديميةللعيادات ب
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  ا، إة بشكل سريع عند الحاجة سعاف مجھزإتم عقد اتفاقية مع مستشفى بيت الفضل، لتوفير سيارة ليھ
ل  ليھاإبالمستشفى  اولتحويل الحاالت التي تتطلب عالج ا تتكف يض، كم ةمع تقديم نسب تخف  األكاديمي

بيت  ىوثائق التعاقد مع مستشف /٢٤-٨ ملحق(بمصاريف العالج للطلبة التي تقوم بتحويلھم بالكامل 
 ختياري).انظام تأميني و الفضل وتحويالت الطالب

 ة مين طبي مع شركأنظام ت ىالتعاقد علSafe Health Care املين ب ةللع ة  األكاديمي اح للطلب وھو مت
بيت الفضل وتحويالت الطالب  ىوثائق التعاقد مع مستشف /٢٤-٨ملحق (فقط. ة في الحاالت الحرج

 ختياري).اظام تأميني ون
  

  رعاية الطالب المتفوقين والمتعثرين:  ٢/٣ /٨

 تم آنتائج  ىكما ذكر سالفا يعتمد نظام الدعم القائم للطلبة المتفوقين أو المتعثرين عل ام، حيث ي خر الع
از  ىاألوائل من كل تخصص وجميع الحاصلين عل ةأو أدبية للخمسة تقديم حوافز مادي تقدير عام امتي

ديم خصومات علالفصلين، أما الطلبة الباقون لإلعادة أ بنظام تم تق م  ىو الراسبون في المصروفات لھ
 .ة)وثائق نظم الدعم الطالبي ومستحقيه ووثائقه الداعم /١٩-٨ملحق (بحسب عدد مواد الرسوب 

 ي من خال رين بشكل أول دعين أو المتعث وقين أو المب ل خالل العام الدراسي، يتم تحديد الطالب المتف
وم  ة. وتق ليمات الدوري ن خالل التس ي منتصف الفصل الدراسي وم نة ف ال الس ات أعم ائج امتحان نت

الطالب في لوحة اإلعالنات الخاصة بكل قسم، ليتبين كل  ىاألقسام المختلفة بإعالن النتائج دوريا عل
 لتحفيزه ألداء أفضل وتحسين مستواه. ة طالب مستواه في محاول

 ةيوجد ب رين بمكتب شئون إح األكاديمي وقين والمتعث ة المتف داد الطلب ر في أع صائيات لمعدالت التغي
بعمل حصر سنوي للمتفوقين والمتعثرين على مستوى  األكاديمية. حيث تقوم ةالطالب ومكتب الجود

في نھاية كل  األكاديميةكل دفعة دراسية بناء على اعتماد نتيجة امتحانات كل مستوى من قبل مجلس 
 إحصائيات الطالب المتفوقين والمتعثرين).  /٢٥-٨ملحق (عام دراسي 

  سبيل المثال ال الحصر. ىأولي عام علة السنة والجدول التالي يوضح إحصائي
  إحصائية السنة األولى (تخصص: عام) )٤–٨جدول ( 

 العام الدراسى
العدد 
 اإلجمالى

عدد الحاصلين 
 النسبة على االمتياز

عدد 
 النسبة الراسبين

عدد 
 النسبة صولينالمف

٧.٨٤ ١٠٦ % ٢٢.٢٦ ٣٠١ % ٢.٥٩ ٣٥ ١٣٥٢ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ % 
٨.٠١  ١١٣ % ٢٠.٣٥ ٢٨٧ % ١.٣٥ ١٩ ١٤١٠ ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ % 
١٢.٦٠ ٧٧ % ٢٠.٤٦ ١٢٥ % ١.٦٤ ١٠ ٦١١ ٢٠١١/ ٢٠١٠ % 
٥.٢١ ٧٤ % ٢٠.٤٩ ٢٩١ %١.٤٨ ٢١ ١٤٢٠ ٢٠١١/٢٠١٢ % 

 تي:وعند تحليل ھذه البيانات تبين اآل  
o ثبات نسبة الطلبة المتفوقين بقيمة متوسطة، ويرجع ذلك إلى األداء الجيد للعملية استقرار و

 .ةالمعاونة التدريس والھيئة عضاء ھيئأالتعليمية وكفاية وكفاءة اإلمكانيات الدراسية و
o تزيد عن مثيلتھا فى الطلبة المتفوقين. مما ة كذلك يتضح استقرار نسبة الطلبة المتعثرين ولكن بنسب

من قبل ة المجاميع المحددة ، وربما قلاألكاديميةلى أمانة عمليات التقييم والتصحيح بيشير إ
 .األكاديميةداء الطالب داخل أو ىمستو ىمما يؤثر علة لقبول طالب الھندسة الوزار
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o  وھو عام تغيير نظام الثانوية العامة وتدنى  ٢٠١٠/٢٠١١تعاظم نسبة الطلبة المفصولين فى
والتى لم تجد ما يتناسب مع مستواھا الذھنى  األكاديميةع المحولة والمقبولة بالمستويات والمجامي

عن سابقيھا، ولكن  ٢٠١١/٢٠١٢في العام ة . ثم ھناك تحسن ملحوظ في ھذه النسباألكاديميةب
 بشكل عام.ة معقولة نسبة تمثل ھذه النسب

o    

o  ) ين والمتعثرينللطالب المتفوق إحصائية السنة األولى (تخصص: عام)) ٦ – ٨شكل  

  إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة االتصاالت)) ٥–٨جدول ( 

 العام الدراسى
إجمالى 
 عدد الطلبة

عدد 
الحاصلين 
 على االمتياز

 النسبة
عدد 
 الراسبين

 النسبة
عدد 

 المفصولين
 النسبة

٧.٠٥ ٣٢ % ١١.٨٩ ٥٤ % ٤.٤١ ٢٠ ٤٥٤ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ % 
٤.٤٤ ٢٠ % ٢.٨٨ ١٣ % ٥.١ ٢٣ ٤٥١ ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ % 
٣.٦٢ ١٤ % ٦.٢ ٢٤ % ٤.٣٩ ١٧ ٣٨٧ ٢٠١١/ ٢٠١٠ % 
٠.٢٧ ١ % ٧.٥٣ ٢٨ % ٣.٤٩ ١٣ ٣٧٢ ٢٠١١/٢٠١٢ % 
٩.٢٩ ٣٧ % ١١.٥٦ ٤٦ ٣٩٨ ٢٠١٢/٢٠١٣ %     

  
  تي:ھذه البيانات تبين اآل تحليلوعند  

o  مما  ٢٠١٣-٢٠١٢تبدأ نسبة الطلبة المتفوقين بقيمة منخفضة نسبيا ثم تقفز بصورة حادة فى عام
 رتفاع المجاميع للطالب بذلك العام.ا، وربما األكاديميةيشيرإلى تطور طرق وإمكانيات التدريس ب

o في نطاق مقبول بشكل عام.ة مدار األعوام ولكن تظل النسب ىتذبذب نسبة الطلبة المتعثرين عل 
o  لي نجاح إ، مما يشير ٢٠١٢/٢٠١٣تناقص متدرج لنسب الطلبة المفصولين لحدھا األدنى فى

 دائھم.أرفع  ىالمتعثرين بالقسم علة الطلبة لمساعدة الطرق المتبع
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  للطالب المتفوقين والمتعثرين إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة االتصاالت)) ٧ – ٨شكل ( 

  إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة الحاسبات) )٦–٨جدول ( 

 العام الدراسى
إجمالى عدد 
 الطلبة

 عدد
الحاصلين 
 على االمتياز

نسبة 
 االمتياز

عدد 
 الراسبين

نسبة 
 الراسبين

عدد 
 المفصولين

نسبة 
 المفصولين

٠   % ٢.٥٣ ٢ % ٥.٠٦ ٤ ٧٩ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ % 
٠   % ١.٨٥ ١ % ٥.٥٦ ٣ ٥٤ ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ % 
٢.٠٨ ١ % ٤.١٧ ٢ % ٤.١٧ ٢ ٤٨ ٢٠١١/ ٢٠١٠ % 
٠   % ٢.١٣ ١ % ٨.٥١ ٤ ٤٧ ٢٠١١/٢٠١٢ % 
٠   % ٨ ٢ % ٨ ٢ ٢٥ ٢٠١٢/٢٠١٣ % 

  

 

  للطالب المتفوقين والمتعثرين إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة الحاسبات)) ٨ – ٨شكل ( 
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 تي:عند تحليل ھذه البيانات تبين اآل  
o الطلبة المتفوقين والمتعثرين مع الوقت، ولكنه تزايد ناشئ عن تناقص  من تزايد متدرج لنسب كل

 .ةلي القسم من البدايإة متقدمالة أعداد الطلب
o إلى حد كبير إلى ات الدراسية، وقد يرجع ھذا أيضا اختفاء نسب الطلبة المفصولين فى معظم السنو

 للقسم.ة المتقدمة عدد الطلبة قل
  

  إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة التصنيع) )٧–٨جدول ( 

 عدد الطلبة العام الدراسى
عدد 

الحاصلين 
 على االمتياز

نسبة 
 االمتياز

عدد 
 الراسبين

نسبة 
 الراسبين

عدد 
 المفصولين

نسبة 
 المفصولين

٠   % ٢.٥ ٢ % ٢٢.٥ ١٨ ٨٠ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ % 
٣.١٦ ٣ % ٣.١٦ ٣ % ١٢.٦٣ ١٢ ٩٥ ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ % 
٠.٩٧ ١ % ٣.٨٨ ٤ % ٥.٨٣ ٦ ١٠٣ ٢٠١١/ ٢٠١٠ % 
٠   % ١٣.٤٢ ١١ % ٨.٥٤ ٧ ٨٢ ٢٠١١/٢٠١٢ % 
٠   % ١٠.٩٩ ١٠ % ١٦.٤٨ ١٥ ٩١ ٢٠١٢/٢٠١٣ % 

  

  

  للطالب المتفوقين والمتعثرين إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة التصنيع)) ٩ – ٨شكل ( 

 تي:ليل ھذه البيانات تبين اآلوعند تح  
o ىأخرة قيمتھا العالية مرة في استعاد أن بقيمة مرتفعة ثم تتناقص ثم تبدتبدأ نسبة الطلبة المتفوقي .

ال للعملية ن أدخِ يذلتذبذب أعداد المقبولين بالقسم كذلك التحسن والتطوير ال ويرجع ذلك إلى
 التعليمية.
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o  تزايد نسب الطلبة المتعثرين وربما يعزى ذلك إلى عدم دقة الطلبة فى اختيار التخصص المناسب
اونة لقدراتھم مما حدا بالقائمين على األمر إلى إدخال النموذج االسترشادى الختبارات القبول لمع

 الطالب فى اختيار التخصص المناسب والذى سيظھر أثره فى سنوات تالية.
o .تناقص متدرج لنسب الطلبة المفصولين 

  إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة العمارة) )٨–٨جدول ( 

 عدد الطلبة العام الدراسى
عدد 

الحاصلين 
 على االمتياز

نسبة 
 االمتياز

عدد 
 الراسبين

نسبة 
 الراسبين

د عد
 المفصولين

نسبة 
 المفصولين

٣.٤ ٨ % ١٢.٣٤ ٢٩ % ٥.١١ ١٢ ٢٣٥ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ % 
٢.٥٦ ٧ % ٢.٥٤ ٧ % ٣.٦٢ ١٠ ٢٧٦ ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ % 
١.٣٦ ٤ % ٣.٠٥ ٩ % ٥.٠٨ ١٥ ٢٩٥ ٢٠١١/ ٢٠١٠ % 
٠   % ٥.٢ ١٧ % ٤.٥٩ ١٥ ٣٢٧ ٢٠١١/٢٠١٢ % 
٠   % ٦.٤٥ ٢٠ % ٦.٤٥ ٢٠ ٣١٠ ٢٠١٢/٢٠١٣ % 

  

  

  للطالب المتفوقين والمتعثرين إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة العمارة)) ١٠ – ٨شكل ( 

 
 تي:وعند تحليل ھذه البيانات تبين اآل  

o ة المتقدمة عداد الطلبأخذ في االعتبار ازدياد ب الطلبة المتفوقين، ولكن عند األثبات نسبى لنس
 عداد المتفوقين.أفي  ايجابيا إللقسم فيعتبر ذلك تطور

o ة الطلبة ساليب مساعدألي نجاح إأ نسبة الطلبة المتعثرين مرتفعة ثم تتناقص، مما يشير تبد
 المستمر داخل القسم.ة التعليمية بالقسم وتطوير العملية المتعثر

o .تناقص تدريجى إلى القيمة صفر لنسب الطلبة المفصولين 
 دفي نظام الساعات المعتمدة، يتم عمل إنذارات غياب للطالب، ويتم إعال  ىمھم بھا دوريا لكي ال تتع

 نذارات وخطط التقويات).نظام اإل /٢٦-٨ملحق (فيتم سحب المواد ة المقررة غيابھم النسبة نسب
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  لتقويتھم في ة ضافيإعلى معاونة الطلبة المتعثرين دراسيا بتخصيص ساعات تدريس  األكاديميةتعمل
ات األكاديميةالمناھج المختلفة، حيث تقوم  د  بعمل خطة تقوي ع الطالب بع واد األساسية لجمي في الم

ات  ل االمتحان ام اإل /٢٦-٨ملحق (انتھاء العام الدراسي وقب ات).نظ ذارات وخطط التقوي وم  ن ا يق كم
بعمل محاضرات تقويات أو مراجعات إضافية بشكل ة المعاونة و الھيئأالتدريس ة بعض أعضاء ھيئ

ام الدراسي س اء الع اعي فردي باالتفاق مع الطالب أثن ردي للطالب علأواء بشكل جم حسب  ىو ف
 .ةالحاج

  اونيھم، تكون معلن األكاديميةتقوم دريس ومع ة الت ة لكل أعضاء ھيئ دة بتخصيص ساعات مكتبي  ىل
رد عل رات، وتخصص لل ل المحاض ب داخ ا الطال م بھ م ويعل ل قس كرتارية ك الب  ىس ئلة الط أس

ادإومساعدتھم دراسيا، وكان ھذا النظام يحتاج  ى لي زي ا عل م تعليقھ ذلك ت ه، ول ة مساحة اإلعالن عن
ي  ام الدراس ن الع داء م اونيھم ابت دريس ومع ة الت اء ھيئ ب أعض زم ٢٠١٤/ ٢٠١٣مكات ث يلت ، حي

ئلة الطالب وحل وأعضاء ھيئة التدريس ومعاون ى استفسارات وأس رد عل اتبھم لل ھم بالتواجد في مك
ة  اعات المكتبي ذه الس ي ھ اكلھم ف ق (مش اء ھيئألة اعات المكتبيالس /٢٧-٨ملح دريس ة عض الت

 ومعاونيھم).

 اج ة بعمل زيارات ميدانية كاديميتقوم األ واد التي تحت ى في الم واد قسم إل ك وتكون في األغلب م ذل
 .ة)صور زيارات ميداني /٢٨-٨ملحق (ة العمار

  ق قواعد للر األكاديميةبالنسبة للطالب المتعثرين دراسيا بنظام الفصلين، تقوم الكنتروالت بتطبي ة ب أف
الى، خاصة بالنسبة للحاالت المعرضة للفصل  يم الع ا وزارة التعل قواعد  /٢٩-٨ملحق (كما أقرتھ

 .ةإال أنه ال يوجد نظام رأفة بنظام الساعات المعتمد الرأفة بالكنتروالت).

 واد ة  يقوم قسم العمارة بفتح باب التقديم المتأخر أو التحسين للوحات والمشاريع في بعض الم العملي
ال السنة في  ىالطلبة علة لمساعد وزن النسبي ألعم تحسين أدائھم بھا ونتائجھم أيضا حيث يصل ال

ع ٦٠بعض ھذه المواد إلى  أخر أو التحسين لجمي ديم المت اب التق % من الدرجة الكلية للمادة. ويفتح ب
وميالطالب بالتساوي ولكن يستف ا تق رون. كم ة المتعث ر الطلب ا بشكل أكب ام بالسماح  د منھ اقي األقس ب

درجات  ىللطلبة الحاصلين عل ارين إضافية لتحسين ال ديم تم ال السنة بتق درجات منخفضة في أعم
 تبعا لخطة كل أستاذ مادة. 

  ة إفي المرحلة القادمة  األكاديميةكما تسعى اون مع بعض الجامعات األجنبي لى عقد بروتوكوالت تع
ھادات ثنائ ديم ش ي تق ا ف تفادة منھ الب ة يلالس ةلط الب أ، واألكاديمي ية للط نح دراس ديم م ا لتق يض

ا من جانب مجلس  تم اإلعالن عنھ دھا وي ةالمتفوقين، وذلك في ظل معايير معينة يتم تحدي   األكاديمي
د ة للجامعات المرشحة الدراسات الحالي / ٣٠-٨ملحق (لحصول ھؤالء الطالب على ھذه المنح.  لعق

 ).األكاديميةبروتوكوالت مع 
 
  التوعية واإلرشاد األكاديمي: ٤/ ٢/ ٨

 ن وھما نظام الساعات المعتمدة، ونظام الفصلين. ويوجد الئحة ان دراسيانظام األكاديميةيوجد حاليا ب
د وافرة ل ا مت ل منھم ل  ىلك ةوكي ة  األكاديمي ام المختلف اء األقس يم ورؤس ئون التعل  /٢٠-٨ملحق (لش

 .ة)المعتمدفھرس الئحتي نظام الفصلين ونظام الساعات 
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 ة ون أكاديميووفيما يتعلق بنظام الساعات المعتمدة فيتوفر مرشد ع الطلب ن ودليل مطبوع  ومتاح لجمي
ار  األكاديميةكما تعقد  ندوات لتوعية الطلبة وإعالمھم بالنظام المستخدم لإلرشاد األكاديمي. ويتم اختي

ارة  ىفعل قسام المختلفةترشيحات األ ىوتعيين المرشد األكاديمي بناء عل ار قسم العم سبيل المثال يخت
اء عل ه بن دين ب تم  ىالمرش ة. وي ة العلمي ة والدرج ن خالل مكتب إاألقدمي دين م ة بالمرش عالم الطلب

تشكيل مكتبي الساعات  /٣١-٨ملحق (عالنات اإلة لوح ىتسجيل الساعات المعتمدة ويتم تعليقھا عل
 اختيارھم).ة ليآوأسماء المرشدين وة المعتمد

 دة لطلبإتم ھذا العام  وقد د لتسجيل الساعات المعتم ة باإلضافة لة نشاء مكتب جدي ة الثاني مكتب الفرق
تشكيل مكتبي الساعات  /٣١-٨ملحق (الطالب  ىمور علتيسير األولي لالساعات المعتمدة للفرقة األ

 اختيارھم).ة ليآوأسماء المرشدين وة المعتمد

 ة تدريس يختار سنويا مسئول عن دفعة كون ھناك عضو ھيئفي نظام الفصلين يتوفر دليل الطالب وي
 دليل الطالب). /٣-٨ملحق (ليتھا ئومس ىدراسية بالكامل يتول

  األنشطة الطالبية: ٣ / ٨

 :المشاركة في األنشطة الطالبية  

  ز ةتتمي ة  األكاديمي ة ورياضية واجتماعي ة وثقافي ة علمي ة ذات طبيع ي األنشطة الطالبي اركتھا ف بمش
ة الطالب بعلى مست از رعاي ةوى الوزارة وعلى مستوى الجمھورية من خالل جھ واألسر  األكاديمي

اد الطالب  ة واتح ق (الطالبي ط /٣٢-٨ملح دة الطالبية األنش ا وة المتواج ماء األأوصور لھ ر س س
 .ة)الطالبي

  ا إحصا األكاديمية ى. ويوجد لداألكاديميةيشارك في األنشطة الطالبية العديد من طالب عن ة ئيحالي
ام  ة للع إحصائيات  /٣٣ -٨ملحق ( .  ٢٠١٣/ ٢٠١٢نسب الطالب المشاركين في األنشطة المختلف

 والمراكز التي تم الحصول عليھا).ة الطالبية ونسب المشاركين باالنشط

  شراف أعضاء ھيئة التدريس. حيث يتواجد إن األسر الطالبية في كل قسم تحت بتكوي األكاديميةتھتم
ة أ ٩ يةاألكاديم ىلد ة والثقافي الكثير من األنشطة االجتماعي ة تساھم ب ام المختلف سر طالبية في األقس

 .ة)سر الطالبيسماء األأوصور لھا وة المتواجدة الطالبية األنشط /٣٢-٨ملحق (والتعليمية 
  
  
  في األنشطة الطالبية: األكاديميةتميز  

  ت ةحقق طة والم األكاديمي ن األنش ر م ي كثي ة ف ز متقدم ابقات، فعلمراك ام  ىس ال عن الع بيل المث س
ارة) علة أسماء محمد فكري (خامسة بالنشاط الرياضي حصلت الطالب ٢٠١٣/ ٢٠١٢ المركز  ىعم

ر عل ١٠الثالث غطس  د رمضان  ى. وعلةالجمھوري ىمستو ىمت از الطالب خال افي ف الصعيد الثق
المركز األة عرفات (رابع ابقحاسبات) ب الة ول بمس ريم ب ران الك ازت الق ا النشاط الفني فف وزارة. أم

إحصائيات ونسب  /٣٣ -٨ملحق ( للوزارةة المسرح التابعة المسرح بالمركز الثاني بمسابقة مجموع
 تم الحصول عليھا). ىوالمراكز التة الطالبية نشطالمشاركين باأل
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  نحھم شھادات  نفا، يتم تكريم الطالب المتميزين في األنشطة الطالبية المختلفة من خاللآكما ذكرنا م
د  هيتم توزيعھا عليھم في حفل يحضر ىالتقدير الت ةعمي يس  األكاديمي دكتور رئ تاذ ال وكالء واألس وال
ة يم إدارة  األكاديمي ث تق ةحي باب األكاديمي ة الش م رعاي الل قس ن خ ل م ذا الحف ق ( ھ  /٣٢-٨ملح
 .ة)سر الطالبيسماء األأوصور لھا وة المتواجدة الطالبية األنشط

 ة  ىلإتب الجودة مك ىيسع ى األنشطة الطالبي دريس في اإلشراف عل ة الت تفعيل مشاركة أعضاء ھيئ
ة، واألبصفتھم مستشارين ل األكاديميةواالجتماعية المختلفة ب ة لجان اتحاد الطالب المختلف سر الطالبي

ة ألنشطا /٣٢-٨ملحق ( األكاديميةتحقيقا لمزيد من النجاح في تحقيق أھداف ھذه األنشطة الطالبية ب
 .ة)سر الطالبيسماء األأوصور لھا وة المتواجدة الطالبي

 وق ة يتم مراعا م المجال للتف يح لھ ا يت وقين رياضيا، بم ة المتف ليمات للطلب ات التس اب وأوق نسب الغي
 علميا أيضا.

 

  الخريجون: ٤/ ٨
  ن:يخدمات الخريج ٨/٤/١

  م يكن إلعداد وتحسين مھاة متكاملة حاليا لعمل خط األكاديميةتسعي رات الخريجين لسوق العمل. فل
د دمات معتم ابقا خ اك س ريجين ة مقدمة ھن ن الخ ية م االت الشخص ط بعض االتص ريجين،  فق للخ

 باألقسام التي تخرجوا فيھا لتحقيق مطالبھم باالتصال الشخصي.

  ئون تقوم بتوفير وتأكيد البيانات الخاصة بخريجيھا من خالل مكتب ش األكاديميةكما كانت ومازالت
وفير  ا وت دعم خريجيھ ة ل ة في محاول ال المختلف الخريجين عندما يطلب منھا ذلك من أصحاب األعم

وذلك ألن  وبعض الشركات بشأن الخريجين)، األكاديميةمراسالت بين  /٣٤-٨ملحق (الوظائف لھم 
 .٢٠١٢إلي  ٢٠٠٥قواعد بيانات الخريجين تتوافر بمكتب شئون الخريجين من عام 

 ع ةاألكاد ىتس ا  يمي ى إحالي ب لمتابعإل اء مكت افة ة نش ريجين، باإلض دمات الخ ئون ى لإخ ب ش مكت
ا يالخريج ود حالي ل التنظيم /٣٥-٨ملحق (ن الموج ام مكتب شئون الخريجين).ى الھيك حيث  ومھ

ل، من خالل ة ستكون من مھامه رسم سياس داد الخريجين لسوق العم دورات إواضحة إلع داد ال ع
ة كاديمياأل ىتسعالخريجين التي ة رابط ىدريب الميداني. كما سوف يشرف علالتدريبية وبرامج الت

يتولى لإن اآل ا س ا. كم نوي ىملتقة قامإ ىتكوينھ ف الس راف علاإلو للتوظي نوي  ىش ب الس الكتي
ل اإلحصاءات ا ريجين، وأيضا عم م عل ىلإ. باإلضافة ةالزملللخ ع خاص بھ وين موق ع  ىتك موق

   .)هتب خدمات الخريجين ومھاممك /٣٦-٨ملحق ( األكاديمية

  ية، آباستطالع  األكاديميةب مكتب الجودةقام رامج الدراس راء الخريجين حول مدى تحقيق أھداف الب
ول  ع ح تطالع رأى المجتم ذلك اس ةك وير  األكاديمي ن تط دوة ع د ن م عق ث ت ا. حي توى خريجھ ومس

-٨ملحق (٢٠١٣/ ٣١/١١افق وخريجھا  في ضوء متطلبات سوق العمل يوم السبت المو األكاديمية
  . )همكتب خدمات الخريجين ومھام /٣٦

  

  



  األكاديمية الحديثة للھندسة والتكنولوجيا بالمعادي
  

  الدراسة الذاتية

 - ٧٧ - 

  ن:يرضا الطالب والخريج ٥ / ٨
  الطالب:  ٥/١ /٨
 تابعمل  األكاديميةقام مكتب الجودة ب اس رضا الطالب عن ش ور، عل ىستقصاءات لقي سبيل  ىاألم

ذاتي و تعلم ال ي ال اليب المستخدمة ف م، األس دم لھ الي المق دعم الم ال ال تشمل األبحاث والتجارب المث
ات  ام، إجراءات انتخاب اديمي باألقس وجمع المادة العلمية، خدمة النقل، إجراءات وفعالية اإلرشاد األك

خرا النظام المتبع في آوليس  خيراأاتحاد الطالب وقدرته على تنفيذ األنشطة الطالبية المالئمة لھم، و
  ت رضا الطالب).أستقصائا /٣٧-٨ملحق (التعامل مع تظلمات الطالب 

 ا ھو موضح بالرسم ة وقد أظھرت نتيج ام كم االستقصاء رضا الطالب عن الدعم الطالبي بشكل ع
 ات رضا الطالب). ءستقصاا /٣٧ -٨ملحق (البياني التالي 

  

  
  ستقصاء رضا الطالب عن الدعم الطالبياة نتيج) ١١ – ٨شكل ( 

  
   ة ب المئوي الي النس اني الت م البي ح الرس ا يوض ة كم اعدة المختلف م المس ن نظ الب ع ا الط لرض

  ات رضا الطالب).ءستقصاا /٣٧-٨ملحق (الحديثة  األكاديميةب
  

  
  األكاديميةالنسب المئوية لرضا الطالب عن نظم المساعدة المختلفة ب) ١٢ – ٨شكل ( 
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 ة لرضا الطالب عن ىالرسم البيان ة والتي يعتب التالي يوضح النسب المئوي ة العددي ا الكثاف غلب أرھ
  ات رضا الطالب).ءستقصاا /٣٧-٨ملحق (ة متوسطة الطالب كثاف

  

  

  النسب المئوية لرضا الطالب عن الكثافة العددية) ١٣ – ٨شكل ( 

  
  الخريجون: ٢ /٨/٥
  
  ام ابقا ق ةب مكتب الجودةكما ذكرنا س راء الخريجين حول مدى تحقيق أھداف آباستطالع  األكاديمي

ذلك ية، ك رامج الدراس ع حول  الب ةاستطالع رأى المجتم د  األكاديمي م عق ا. حيث ت ومستوى خريجھ
وم السبت الموافق  األكاديميةندوة عن تطوير  / ٣١/١١وخريجھا  في ضوء متطلبات سوق العمل ي

اد ٢٠١٣ ي ة بحضور الس دريب، وبعض خريج ز الت ال، ومراك ي أصحاب األعم ةممثل ، األكاديمي
ن  ين ع ةوممثل ق ( األكاديمي ريجين ومھام /٣٦-٨ملح دمات الخ ب خ دو .)همكت الل الن ن خ ة وم

ع األة وبمناقش ين حاججمي ريجينة طراف تب ى الخ واعأبعض  إل دعم اإل ن اءأة ضافيال دھم  ثن تواج
  بيل المثال: ى سوھي عل األكاديميةداخل ة كطلب

o بكل تخصصة مجاالت العمل المتاح ىاختيار التخصص والتعرف علة عن كيفية ندو. 
o سوق العمل.ة لمواكبة لتحديث المستمر للمناھج الدراسيالتطوير وا 
o  لتشجيع التنافس بين الطالب. األكاديميةعمل مسابقات داخل 

  
 ويتمثل في: األكاديميةة ن لبعض الدعم بعد مغادريالخريجة كما تم طرح حاج

o لسوق العمل.ة عقد دورات تدريبية وندوات مؤھل 
o جراء مقابالت توظيف.إوة الذاتية يرالسة كتابة عطاء دورة تدريبية عن كيفيإ 
o ةعمل ورش عمل تخصصي. 
o ةالمھارات البشرية عقد دورات تدريبية لتنمي. 
o ةكتساب الخبرتدريب ميداني عملي متخصص بعد التخرج الإلى ة الحاج. 

  ستيفاء ھذه المتطلبات ووضعھا قيد التنفيذ.الة وجاري حاليا عمل خط
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  تبيانات اكما تم عمل وذج لتقوجار للخريجينس ا وأيضا تصميم نم ل نتائجھ يم أداء خريجي يي تحلي
ة د األكاديمي م خطأصحاب األ ىل اري رس ال وج ه عللية عم اس أ ىتم توزيع ال لقي صحاب األعم

ةخريجي ة رضاھم عن جود و األكاديمي اط الق د نق م، في محاولة وتحدي تمرة والضعف بھ من ة مس
 عمال).أستقصاءات الخريجين وأصحاب األ /٣٨-٨ملحق (خريجيھا  ىلالرتقاء بمستو األكاديمية
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  فاعلية التعليميةال
     والبرامج التعليمية األكاديميةالمعايير   ٩

  
  األكاديميةالبرامج التعليمية والمعايير   ٩
  

 القومية المرجعية الصادرة عن الھيئة القومية لضمان جودة األكاديميةالمعايير  األكاديمية ىتتبن 
(وثيقة  بشقيھا العام والتوصيفى لقطاع كليات الھندسة ٢٠٠٩فى أغسطس  داالعتماالتعليم و
حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس اإلدارة بتبني المعايير   لقطاع الھندسة) األكاديميةالمعايير 
قرار رئيس مجلس اإلدارة  /١-٩(ملحق  ٢٠٠٩القومية المرجعية بتاريخ سبتمبر  األكاديمية

  المرجعية القومية). يميةاألكادبتبني المعايير 

 ١- ١٤واعتماده من مجلس اإلدارة بتاريخ  األكاديميةللجودة بقرار من عميد  كتبتم تشكيل م -
 الجودة). مكتبقرار تشكيل  /٢-٩(ملحق  ٢٠١٢-١١-١٨والذي تم تعديله بتاريخ  ٢٠١٠

  ان الجودة ضمقام مكتب الجودة بتوفير الوثائق المتعلقة بجودة التعليم والصادرة عن مشروع
للھندسة  األكاديميةخاصة المعايير  االعتمادوعن الھيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتمادو

 األكاديمية مجلبرا األكاديمية(وثيقة مستخرج المعايير ومعايير تقييم مؤسسات التعليم العالى 
  ).الحديثة

 ر تقييم مؤسسات التعليم العالى فيما يتصل بمعايي،  قام مكتب الجودة بتحديد متطلبات التدريب
الالزمة ألعضاء ھيئة التدريس والتخطيط للتدريب بالتنسيق مع الھيئة ،  األكاديميةوالمعايير 

 االعتمادوالعرض على السيد رئيس مجلس األمناء وتدبير  االعتمادالقومية لضمان جودة التعليم و
الھيئة القومية لضمان جودة التعليم برة التدريب المالى الالزم ومتابعة تنفيذ التدريب بالتنسيق مع إدا

 ايوم١٥حضروا أربع دورات تدريبية بإجمالى ،  عضو ھيئة تدريس ٦٠. وقد تم تدريب االعتمادو
 حصر وتصنيف شھادات التدريب). /٣-٩(ملحق . ياتدريب

  قام مكتب الجودة بعقد مجموعة محاضرات وندوات لعرض ومناقشة أسلوب إعداد مواصفات
الدراسية والبرامج كذلك تقارير المقررات والبرامج ودراسة ومناقشة وتحليل معايير  مقرراتال

اعتماد مؤسسات التعليم العالى والممارسات الجيدة فى ھذا المجال. وقد تمت دراسة ومناقشة 
 ٤-٩(ملحق للھندسة بحضور أعضاء ھيئة التدريس وأعضاء الھيئة المعاونة.  األكاديميةالمعايير 

 محاضر الندوات وبيان الحضور)./
  قامت األقسام العلمية بإعداد مواصفات المقررات الدراسية والبرامج وإنشاء مصفوفة

المقررات/المخرجات المستھدفة للتعلم للبرامج وتدقيق مواصفات المقررات لتأكيد الحصول على 
 المرجعية القومية.  اديميةاألكمخرجات التعلم المستھدفة للبرامج والتى تتفق تماما مع المعايير 

 ام و الس األقس ن مج رامج م ررات والب فات المق اد مواص م اعتم اديميىالت س األك ة  مجل لألكاديمي
س إدارة  ةومجل ق . األكاديمي فات /  ٥-٩(ملح اد مواص ام بخصوص اعتم الس األقس ر مج محاض

 المقررات والبرامج).
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 يم وموا ودة التعل ام ج ف الطالب بنظ دوات لتعري د ن م عق وم ت ا يق ررات. كم رامج والمق صفات الب
-٩(ملحق   مدرس المقرر بشرح مواصفات المقرر للطالب فى أول محاضرات الفصل الدراسى.

 تعليمية).من خدمات  األكاديميةنماذج استطالع رأي الطالب فيما تقدم لھم  / ٦

دت صحة  ى أك تعلم الت ة مصفوفة مخرجات ال رامج التعليمي ائق توصيف الب رامج وتتضمن وث ق الب تواف
ةالمتبناة كما قامت  األكاديميةالتعليمية مع المعايير  ررات  األكاديمي ة لتوصيف المق ة داخلي إجراء مراجع ب

ررات  ات المق رامج وملف ررات (وتوصيف الب ة لمواصفات مق ة الداخلي ائق المراجع ةوث ا )األكاديمي . كم
ةقامت  ع ال األكاديمي املة توصيف جمي ا ش ارجيين، بعرض توصيف برامجھ راجعين خ ى م ررات عل مق

ائق  من وث ة ض ة الخارجي ارير المراجع ت تق د أدرج امج. وق ل برن ارجيين لك راجعين الخ ن الم ين م اثن
   ).األكاديميةلبرامج  تقارير المراجعين الخارجيين ثائقو(توصيف البرامج 

ذت ة واتخ ة والخارجي ة الداخلي ارير المراجع ة تق ة بمناقش ام التعليمي ت األقس راءات  وقام رارات واإلج الق
راجعين.  ذا لتوصيات الم محاضر مجالس األقسام بخصوص  / ٧-٩(ملحق المناسبة لتدقيق التوصيف تنفي

  تنفيذ توصيات المراجعين). 
د أعدت  ايير فق ى المع ات تبن ةوللوفاء بمتطلب يم استراتيجي األكاديمي اط التعل ا أنم تعلم حددت فيھ يم وال ة للتعل

ررات. والتعلم المستخدمة و م المق تعلم لمخرجات تعل يم وال اط التعل كذلك تدقيق توصيف المقررات لتحديد أنم
  المتبناة منھا: األكاديميةإجراءات محددة للوفاء بمتطلبات تبنى المعايير  األكاديميةوقد اتخذت 

 ا زة إسقاط (دات وفير أجھ ا وت فة شو). باإلضا تطوير المعامل وزيادة أعداد األجھزة وزيادة فاعليتھ
ل إ ين للمعام ين ومھندس ين فني ى تعي ةل ات المادي ة اإلمكاني ة (وثيق ات  و )لألكاديمي ة اإلمكاني (وثيق

  ).لألكاديمية البشرية
  ى ة للمجلس األعل ة اإللكتروني وفير اتصال بالمكتب تيعابية وت ة االس ادة الطاق إنشاء مكتبة جديدة لزي

 .وجارى تجھيزھا للجامعات
  

  سلوب التالى لتدقيق برامجھا للتوافق مع المعايير المرجعية:األ األكاديميةوقد تبنت 
  مع تدقيق نصوصھا  األكاديميةتحديد مخرجات التعلم المستھدفة للبرامج اعتمادا على المعايير

 لتتوافق مع البرنامج.

المقررات بتحديد مخرجات التعلم المستھدفة للبرنامج والتى يسھم فيھا المقرر وتم بناء  وقام مدرس
كذلك تدقيق محتويات وساعات و صفوفة المقررات/مخرجات التعلم للبرنامج ودراستھا ومناقشتھا بالقسمم

تدريس المقررات بما يحقق الوصول إلى مخرجات التعلم المستھدفة للبرنامج ونسب ساعات المواد 
توصيفا مدققا للبرامج . وقد أنتجت ھذه اإلجراءات األكاديميةالمحددة بالمعايير  ةوتبعيتھا للمجاالت السبع

الئحة عام برامج  مواصفات ثائقو(الصادرة عن الھيئة.  األكاديميةوالمقررات متوافقا مع المعايير 
  ).٢٠١٢الئحة عام برامج  مواصفات ثائقوو ( )٢٠٠٠
  تم متابعة مواقف مواصفات المقررات الدراسية  األكاديميةفي اجتماعات مجلس تعليم

بخصوص متابعة مواقف مواصفات  األكاديميةمحاضر مجلس تعليم  /٨-٩(ملحق واستكمالھا.  
 المقررات الدراسية).

  تدقيق مواصفات المقررات الدراسية بواسطة أعضاء ھيئة التدريس باألقسام العلمية مع إبداء
 اھتمام خاص بمخرجات التعلم المستھدفة.

 ن:إنشاء ملفات للمقررات الدراسية نظام الفصلين الدراسيين وتتضم 
 .األكاديميةمواصفات المقرر المصدق عليھا من مجلس القسم ومجلس  .١
 نموذج مخرجات تعلم البرامج التي يسھم فيھا المقرر. .٢
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 نسخة من ورقة أسئلة االمتحانات التحريرية. .٣
 اإلجابة النموذجية لالمتحان. .٤
 نموذج تقييم االمتحان وتقييم قياس نواتج التعلم المستھدفة. .٥
 ء رأى الطالب في المقرر.نتائج تحليل استقصا .٦
 التقرير السنوي للمقرر متضمنة النتائج النھائية للمادة والرد على مالحظات الطالب. .٧
 معيدي المقرر. ملخص السيرة الذاتية لمدرس/ مدرسي المقرر ومعيد/ .٨
 نسخة من المرجع األساسي للمادة أو مذكرات المحاضرات المطبوعة المستخدمة. .٩
 أي وثائق أخرى ذات صلة. .١٠

 :إنشاء ملفات للمقررات الدراسية نظام الساعات المعتمدة وتتضمن 
 . األكاديميةمواصفات المقرر المصدق عليھا من مجلس القسم ومجلس  .١

 .نسخة من ورقة أسئلة االمتحانات التحريرية  .٢
  .اإلجابة النموذجية لالمتحان  .٣
 .نموذج تقييم االمتحان وتقييم قياس نواتج التعلم المستھدفة  .٤
 . تحليل استقصاء رأى الطالب فى المقرر نتائج .٥
 .التقرير السنوى للمقرر متضمنة النتائج النھائية للمادة والرد على مالحظات الطالب .٦
 .معيدى المقرر / ومعيد مدرسى المقرر ملخص السيرة الذاتية لمدرس/ .٧
 . نسخة من المرجع األساسى للمادة أو مذكرات المحاضرات المطبوعة المستخدمة .٨
 ئق أخرى ذات صلةأى وثا .٩

    : إنشاء ملفات البرامج وتشمل 
وثيقة مواصفات البرنامج معدة طبقا لنموذج الھيئة القومية لضمان جودة التعليم  .١

 ومتضمنة لتقارير المراجعة الخارجية. االعتمادو
 التى ناقشت واعتمدت مواصفات البرامج. األكاديميةمحاضر مجلس القسم ومجلس  .٢
 رنامج حتى خمس سنوات سابقة متضمنة التقارير السنوية للمقررات.التقارير السنوية للب .٣
تطور أعداد الطالب الملتحقين بالبرنامج خالل العام الدراسى الحالى واألعوام السابقة  .٤

 .(حتى خمس سنوات)
 (حتى خمس سنوات)إحصائية النتائج النھائية للسنوات السابقة  .٥

 حتى خمس سنوات.عام الدراسى السابق نتائج استبيان رأى الطالب فى البرامج عن ال .٦
 أى وثائق أخرى ذات صلة .٧

 ة مع رامج التعليمي ا خاصا بضرورة توافق مواصفات الب ة اھتمام الة وقد أولت األقسام التعليمي  رس
ة داد خريج بالمستو األكاديمي ى " إع ى تنص عل ات سوق العمل" .  ىالت ذي يحقق متطلب ق وال الالئ

ة التى ت ةدرسھا وتعد البرامج األربع ود  األكاديمي إن جھ ه ف اء علي ا فى سوق العمل. وبن ر طلب األكث
ارف  ل المع ب مجم ب الطال تھدفة تكس تعلم المس ات ال ى مخرج ول إل د الوص رامج لتأكي وير الب تط
ذاتى  تعلم ال ارات ال والمھارات التى تمكنه من المنافسة واالستمرار فى تطوير قدراته اعتمادا على مھ

 المكتسبة.
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 وم مدرس رامج يق نوية للب ارير الس داد التق تم إع ا ي ررات كم ارير المق ديم تق ا بتق ررات دوري و المق
ام  ة خالل الع تنتجة من استطالع رأى الطالب والممارسات الفعلي متضمنة إجراءات التحسين المس

 الدراسى. (تقارير البرامج التعليمية متضمنة تقارير المقررات الدراسية). 
 د مت ام بتحدي ات قامت األقس اء بمتطلب يم للوف اعدات التعل ل ومس الزم لتطوير المعام دعم ال ات ال طلب

ة  ات المالي م رصد الميزاني د ت التطوير الذى يھدف إلى تأكيد الوصول إلى نواتج التعلم المستھدف. وق
ام الدراسى  ة الع ى نھاي راء ف دا للش ة تمھي ام والمكتب ة لألقس  / ٩-٩(ملحق . ٢٠١١ -٢٠١٠المطلوب

ب ان الكت را بي م ش ى ت ق  و ھا)ؤالت يم متضمنة  /١٠-٩(ملح اعدات التعل ل ومس وير معام ة تط خط
  المطالب والميزانية).

  قامت األقسام باستقدام مراجعين خارجيين من أساتذة الجامعات المتخصصين لمراجعة مواصفات
ة وقد أفادت البرامج والمقررات ومناظرة المعامل وعناصر القدرة المؤسسية الداعمة للعملية التعليمي

وكفاية مساعدات التعليم للوفاء  األكاديميةتقاريرھم تأكيد توافق مواصفات البرامج مع المعايير 
 بمتطلبات العملية التعليمية. 

  باألنشطة اآلتية: األكاديميةفقد قامت  األكاديميةوفى مجال التوعية بالمعايير 
ئة التدريس والھيئة المعاونة تنظيم المحاضرات وعقد الندوات واالجتماعات ألعضاء ھي .١

 ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة. األكاديميةللتوعية بالمعايير 
قيام أعضاء ھيئة التدريس بشرح مواصفات المقررات فى المحاضرة األولى وتوضيح  .٢

 المعارف والمھارات على مدار الفصل الدراسى
 ؤتمر العلمى للقسم بحضور الطالب.خالل الم األكاديميةاستمرار التوعية برؤية ورسالة  .٣
 توفير وثائق الجودة باألقسام .٤
خالل ندوات يحضرھا الطالب وأطراف مستفيدة  األكاديميةعرض ومناقشة رؤية ورسالة  .٥

 ).وثائق الملتقى السنوى لألطراف المجتمعية(منھا أولياء األمور. 
  
  
  البرامج التعليمية  ٩/٢
  
 المجتمع والتنمية البرامج التعليمية واحتياجات ٩/٢/١

  على أن تلبي البرامج التعليمية التي تقدمھا، من حيث تنوعھا ومحتواھا  األكاديميةتحرص
 احتياجات سوق العمل.

  على أن تتصف برامجھا التعليمية بالمرونة التي تسمح باالستجابة إلى التغيير  األكاديميةتحرص
 وإلى متطلبات خطط التنمية المحلية والقومية. 

  
متضمنة مواصفات  ٢٠٠٠أربعة برامج بنظام الدراسة الفصلية طبقا لالئحة سنة  األكاديميةم تقد

برامج التقرير السنوي للمقررات التي تحوي النتائج النھائية لكل مادة  إلىالمقررات الدراسية باإلضافة 
لبرامج بأنھا . وتتميز ھذه ا)٢٠٠٠الئحة عام برامج  مواصفات ثائقو(والرد على مالحظات الطالب  

  األكثر طلبا في سوق العمل إضافة إلى تضمنھا لشق تمييزى وھى: 
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 األكاديميةبرنامج ھندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت وھو برنامج مفرد يتبنى المعايير  )١
القومية المرجعية لقطاع الھندسة بشقيھا العام والتوصيفى لتخصص ھندسة اإللكترونيات 

 ج مقررات تمييزية في مجال تكنولوجيا االتصاالت.ويتضمن البرنام

 األكاديميةبرنامج ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وھو برنامج مفرد يتبنى المعايير  )٢
القومية المرجعية لقطاع الھندسة بشقيھا العام والتوصيفى لتخصص ھندسة الحاسبات ويتضمن 

  لمعلومات.البرنامج مقررات تمييزية في مجال تكنولوجيا ا

القومية  األكاديميةبرنامج ھندسة العمارة وتكنولوجيا البناء وھو برنامج مفرد يتبنى المعايير  )٣
المرجعية لقطاع الھندسة بشقيھا العام والتوصيفى لتخصص ھندسة العمارة ويتضمن البرنامج 

  مقررات تمييزية في مجال تكنولوجيا البناء. 

القومية  األكاديميةإلنتاج وھو برنامج مفرد يتبنى المعايير برنامج ھندسة التصنيع وتكنولوجيا ا )٤
المرجعية لقطاع الھندسة بشقيھا العام والتوصيفى لتخصص ھندسة التصميم الميكانيكى واإلنتاج 

  ويتضمن البرنامج مقررات تمييزية في مجال الھندسة الصناعية. 

في تدريس برامجھا بنظام الساعات  ةاألكاديميوتلبية لالحتياجات المجتمعية والتطوير فقد بدأت 
 األكاديمية. وتقدم )٢٠١٢الئحة عام برامج  مواصفات ثائقو( ٢٠١٢المعتمدة طبقا لالئحة عام 

  البرامج التالية طبقا لھذه الالئحة:
 األكاديميةبرنامج ھندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت وھو برنامج مفرد يتبنى المعايير  )١

ية لقطاع الھندسة بشقيھا العام والتوصيفى لتخصص ھندسة اإللكترونيات القومية المرجع
 ويتضمن البرنامج مقررات تمييزية في مجال تكنولوجيا االتصاالت.

 األكاديميةبرنامج ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وھو برنامج مفرد يتبنى المعايير  )٢
لتوصيفى لتخصص ھندسة الحاسبات ويتضمن القومية المرجعية لقطاع الھندسة بشقيھا العام وا

  البرنامج مقررات تمييزية في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

القومية  األكاديميةبرنامج ھندسة العمارة وتكنولوجيا البناء وھو برنامج مفرد يتبنى المعايير  )٣
نامج المرجعية لقطاع الھندسة بشقيھا العام والتوصيفى لتخصص ھندسة العمارة ويتضمن البر

  مقررات تمييزية في مجال تكنولوجيا البناء.

القومية  األكاديميةبرنامج ھندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج وھو برنامج مفرد يتبنى المعايير  )٤
المرجعية لقطاع الھندسة بشقيھا العام والتوصيفى لتخصص ھندسة التصميم الميكانيكى واإلنتاج 

  مجال الھندسة الصناعية.ويتضمن البرنامج مقررات تمييزية في 

رامج  األكاديميةحرصت  ار الب ة واختي رامج التعليمي الحديثة للھندسة والتكنولوجيا بالمعادي على تنوع الب
ارات  األكاديميةاألكثر طلبا لتلبية احتياجات سوق العمل كما تعمل  ارف والمھ ى إكساب الطالب المع عل
وظيفھم التخصصية التى تتيح لھم المنافسة فى سوق العم م ت ذين ت ل مما نتج عنه زيادة نسبة الخريجين ال

يم الھندسى   األكاديميةالتى تقدمھا  ةوتتميز البرامج األربع بالفعل. عن البرامج التى تقدمھا مؤسسات التعل
  العالى المناظرة بما يلى:

 :برنامج بكالوريوس ھندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج 
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o ياضى للتصميم واإلنتاج باستخدام الحاسب اآللىتأھيل الطالب على التمثيل الر 
o تأھيل الطالب على تطبيق مقرر تصميم الماكينات على ماكينات اإلنتاج  

 برنامج بكالوريوس ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 
o كاء الصناعىذتأھيل متقدم للطالب فى مجال ال 
o تأھيل متعمق فى مجال شبكات الحاسب  

 سة العمارة وتكنولوجيا البناءبرنامج بكالوريوس ھند 
o تأھيل الطالب فى العديد من مجاالت تكنولوجيا البناء 
o تأھيل الطالب على تطبيقات الحاسب فى التصميمات المعمارية والتخطيط  

  
ولضمان تلبية البرامج التعليمية الحتياجات المجتمع وسوق العمل واستمرار تطويرھا لمواكبة التطور 

  تتخذ مجموعة من اإلجراءات لتحقيق ھذه األھداف منھا: األكاديميةإن التقنى فى مجاالتھا ف
  بدراسة وتدقيق الئحتھا دوريا وتعرضھا على المجلس األعلى للمعاھد الخاصة  األكاديميةتقوم

فى إطار تجديد معادلة درجة بكالوريوس الھندسة التى تمنحھا بالدرجة التى تمنحھا الجامعات 
ة الالئحة والتصديق عليھا من األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى المصرية. وقد تمت مراجع

وثيقة الئحة ( ٢٠٠٣نوفمبر  ١٠و ٢٠٠٠أكتوبر  ١٥ورئيس المجلس األعلى للجامعات فى 
 ).  ٢٠١٢ لعام األكاديمية

  تعيين أعضاء من رجال الصناعة والقطاعات الخدمية فى مجلس اإلدارة وھو ما يؤكد استمرارية
  . األكاديميةإدارة مجلس فى  األطراف المستفيدةمشاركة 

  مشاركة رجال الصناعة واالستشاريين وأساتذة الجامعات كممتحنين من الخارج في مناقشة
  تشكيل لجان مناقشة مشاريع البكالوريوس)./ ١١-٩( ملحق مشروعات التخرج. 

  واستقصاء ھا حديثا ؤانشا التى تموالخريجين من خالل رابطة الخريجين  األكاديميةالتواصل بين
توثيق إنشاء مكتب  /١٢- ٩(ملحق رأى الخريجين فى البرامج وفرص العمل المتاحة للخريجين 

 متابعة الخريجين).
  اختيار موضوعات مشاريع البكالوريوس بحيث تخدم احتياجات المجتمع إضافة إلى مشاركتھا

فى معارض مشروعات  األكاديمية وفى التوصل إلى نتائج التعلم المستھدفة. وقد شارك خريج
  بالمركز األول على مستوى الجمھورية فى بعض منھا  األكاديميةوفازت  األكاديمية

 شھادات الفوز في معارض مشاريع التخرج)./ ١٣- ٩(ملحق 
  ويقوم مكتب التدريب األكاديميةالتدريب العملى يدخل ضمن المقررات المقيمة فى برامج .

اإلشراف على تنفيذ تدريب الطالب فى مجاالت تخصصية تغطى بالتخطيط و األكاديميةب
  احتياجات سوق العمل بما يؤكد الوصول إلى مخرجات التعلم المستھدفة فى ھذا المجال.

 برامج التدريب العملي الصيفي للطالب).  /  ١٤- ٩(ملحق 
 ول موضوعات تتسم مشروعات التخرج بالمرونة والتطور والتنوع إذ تسمح لألستاذ والطالب بتنا

ً فضال على اشتمالھا على شق تطبيقى يمكن الطالب من إجراء الحسابات  أكثر حداثة وتقدما
بيان بملخص المشروعات المتميزة  /١٥-٩(ملحق المبدئية والتفصيلية والتصميم والتنفيذ. 

 باألقسام).
 وضوعات تحوي البرامج الحالية على مقررات اختيارية مما يتيح مساحة للتطوير وإدخال م

 حديثة بما يتالءم مع المستجدات العلمية وخطط التنمية.
  تم تدقيق مواصفات المقررات التمييزية بما يعطى لخريجيھا تميزا وتأھيال موازيا لتخصصه

 الرئيسى ويؤمن له مجاال أوسع للعمل.
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 ن مزايا تم التخطيط للتحول من نظام الدراسة الفصلية إلى الدراسة بالساعات المعتمدة بما له م
وثيقة (الدراسة بھذا النظام.  ءوتم الحصول على موافقة المجلس األعلى للمعاھد الخاصة لبد

 ).٢٠١٢لعام  األكاديميةالئحة 
  
 تصميم وتطوير البرامج التعليمية ٩/٢/٢

على توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية التي تقدمھا ، ويعتمد مجلسھا  األكاديميةتعمل 
 ھذا التوصيف. الحاكم

  من توافق محتوى البرامج التعليمية التي تقدمھا مع رسالتھا المعلنة. األكاديميةتتأكد 
  على مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستھدفة لكل برنامج تعليمي  األكاديميةتحرص

 يميةاألكادولمخرجات التعلم للبرنامج الواردة بوثيقة المعايير  ومقرراته ألھداف ذلك البرنامج
 .القومية للھندسة بشقيھا العام والتوصيفى

  من مساھمة محتويات البرنامج التعليمي في تنمية المھارات الذھنية والعامة  األكاديميةتتأكد   
(حل المشكالت/ التفكير الناقد واالبتكاري/ فرق العمل الجماعي/ مھارات الحاسب 

 اآللي/...إلخ).
  اف المعنية المختلفة عند تصميم وتطوير برامجھا على مشاركة األطر األكاديميةتحرص

 التعليمية.
   والمقررات الدراسية.جراءات الموثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية اإل األكاديميةتوفر 
 ة والمقررات الدراسية على المستويات المختلفة يتتم المراجعة الدورية للبرامج التعليم

 / المعھد).األكاديمية/ مجلس مكتب الجودة (األقسام العلمية/ األكاديميةب
  على االستفادة من تقارير المراجعين أو الممتحنين الخارجيين وتضع  األكاديميةتحرص

 في اعتبارھا عند مراجعة وتحديث البرامج والمقررات ما يلي : األكاديمية
 التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التخصص وفي طرق التدريس .١
 العملمتغيرات سوق   .٢
 محتويات التقارير السنوية للبرامج والمقررات  .٣
   نتائج تقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب  .٤

  
توصيف واضح ومصدق عليه ومعلن ومطبق للبرامج والمقررات الدراسية، وقد تم  األكاديميةيوجد ب

امج على مصفوفة . وقد اشتمل توصيف كل برناألكاديميةاعتماده من مجالس األقسام المختصة ومجلس 
المقررات الدراسية. وقد شارك فى إعداد ھذه المصفوفة جميع أعضاء ھيئة  / مخرجات التعلم المستھدفة

التدريس باألقسام التخصصية وقسم العلوم األساسية. وبناء على دراسة ھذه المصفوفات فقد تم التأكد من 
الصادرة عن  NARSالمرجعية للھندسة  ديميةاألكاتمام استيفاء المقررات والبرامج الدراسية للمعايير 

 ثائقو( و )٢٠٠٠الئحة عام برامج  مواصفات ثائقو( االعتمادلتعليم واالھيئة القومية لضمان جودة 
   .)٢٠١٢الئحة عام برامج  مواصفات

وقد قام مكتب الجودة بإجراء مراجعات داخلية لمواصفات المقررات والبرامج للتأكد من سالمة ودقة 
قامت األقسام التخصصية  كما ).األكاديمية(وثائق المراجعة الداخلية لمواصفات مقررات ھا إعداد

بعرض مواصفات برامجھا على مراجعين خارجيين متخصصين من كبار أساتذة الجامعات وقد أسفرت 
تقارير  قثائ(وواتفاقھا مع رسالتھا المعلنة.  األكاديميةنتائج المراجعة على توافق البرامج مع المعايير 

  ).األكاديميةلبرامج  المراجعين الخارجيين
  

على أن تسھم المقررات الدراسية في تحقيق المخرجات التعليمية المستھدفة والتي  األكاديميةوتحرص 
التفكير االبتكارى، والمھارات العامة  –التفكير الناقد  –تشتمل على المھارات الذھنية مثل حل المشكالت 
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مھارات االتصال، ويتضح ذلك فى  –مھارات اإلدارة  –مھارات الحاسب  – مثل العمل فى فريق
توصيفات البرامج والمقررات. وھناك العديد من الممارسات التطبيقية التى تنمى ھذه المھارات لدى 
الطالب تتمثل فى تناول مشكالت حقيقية في الطبيعة مع حث الطالب على التفكير االبتكارى لحل ھذه 

ذلك تنمية قدرات الطالب على العمل الجماعي من خالل تقسيمھم إلى مجموعات عمل المشكالت وك
متنوعة. ة وذلك لتنفيذ تقارير أو مشاريع بحثية أو إعداد وتقديم ندوات علمية باإلضافة إلى مھارات ذھني

عض ھذه أنھا تلعب دوراً في تنمية ب األكاديميةبعض األنشطة الطالبية التي ترى  /١٦ -٩(ملحق ويقدم 
  المھارات).

  
 وتشارك العديد من األطراف المعنية فى تصميم وتطوير البرامج الدراسية المختلفة مثل:

  وأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم من خالل المؤتمر العلمى  األكاديميةمشاركة طالب
 لألكاديمية والمؤتمر العلمى للقسم.

 ة المعاونة والطالب وجھات التوظيف مشاركة أولياء األمور وأعضاء ھيئة التدريس والھيئ
عقب انتھاء مناقشة مشاريع  األكاديميةوالتدريب فى فعاليات اللقاء السنوى الذى تنظمه 

البكالوريوس الذى يناقش تطوير المقررات والبرامج التعليمية لتأكيد مواكبة المستجدات 
  مل محليا وإقليميا ودوليا.التكنولوجية بھدف تخريج مھندسين قادرين على المنافسة فى سوق الع

  استطالع رأى الطالب سنويا فى جميع عناصر العملية التعليمية للمقررات والبرامج وتحليلھا
ملفات المقررات وثائق (وعرض نتيجة التحليل على األقسام العلمية واإلدارية المعنية. 

 ب والخريجين).نتائج استطالع رأي الطالب الخاص بلجنة الطال /١٧-٩(ملحق  و الدراسية)
  من رجال الصناعة واألطراف المستفيدة فى المناقشات وصنع  األكاديميةمشاركة أعضاء مجلس

 القرارات المتعلقة بتطوير البرامج المختلفة. 
  

بعدد من اإلجراءات للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية، وھناك مستويان من المراجعة  األكاديميةتقوم 
  :األكاديميةرامج بيتم تطبيقھا على الب

 
 ول: المراجعة الداخليةالمستوى األ 
  

يتم إجراء المراجعة الدورية (كل ثالث سنوات أو كلما دعت الحاجة) لمواصفات المقررات والبرامج 
بواسطة أعضاء ھيئة التدريس باألقسام وأعضاء مكتب الجودة الحاصلين على تدريب على أعمال 

خالل العام  ولى. وقد تم إجراء المراجعة األ االعتمادجودة التعليم والمراجعة بالھيئة القومية لضمان 
طبقا للمستجدات العلمية فى مجال والمراجعة األخيرة في العام الدراسى الحالي  ٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسى 

ً للتغير فى احتياجات سوق العمل. آلية  األكاديميةويكفل النظام الداخلي الذي تتبعه  التخصص وطبقا
الدورية لمحتويات المقررات والمخرجات التعليمية المستھدفة حيث يقوم أعضاء ھيئة التدريس  للمراجعة

بعمل تقارير للمقررات تشمل على ما تم تدريسه ومقترحات عضو ھيئة التدريس لتحسين المقرر في 
لسنوية (وثائق التقارير ا و )األكاديمية(وثائق المراجعة الداخلية لمواصفات مقررات  العام التالي

  .للبرامج)
والتى يوجد فى عضويتھا  األكاديميةكما تتم مراجعة البرامج والمقررات من خالل وحدة ضمان الجودة ب

ن على أعمال المراجعة للتعليم العالى. وباإلضافة إلى ذلك فإن أقسام وأعضاء ھيئة تدريس مؤھل
لتحاور فيه حول مختلف المشكالت ويؤخذ تعقد فى كل فصل دراسى مؤتمراً طالبياً علمياً يتم ا األكاديمية

رأى المشاركين فى المقررات والبرامج التعليمية ومقترحاتھم. كما يتم االستعانة بنتائج تقييم المقررات 
الدراسية بواسطة الطالب وما تقدمه من مالحظات أو مقترحات، ھذا باإلضافة إلى استطالع آراء طالب 

  الدراسى الثانى حول البرامج.ھاء الفصل تالسنة النھائية عقب ان
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 المستوى الثانى: المراجعة الخارجية:  

يتم إجراء مراجعة خارجية من خالل مراجعين خارجيين من كبار أساتذة الجامعات المصرية 
جعة كل برنامج بواسطة اثنين من المراجعين. وقد قام المراجعون بإبداء االمتخصصين، وقد تمت مر

برنامج ومقرراته بجانب العديد من النقاط األخرى المرتبطة بالبرنامج.  وقد تم الضعف فى الونقاط القوة 
   أخذ ھذه المالحظات فى االعتبار وذلك حتى يمكن تداركھا في التعديالت التي تجرى على تلك البرامج.

ً أساسيا في تحديث وتطوير المحتو العلمي  ىوتمثل التقارير السنوية للبرامج والمقررات مرجعا
قررات وبالتالي المخرجات التعليمة المستھدفة وما قد يتطلبه ذلك من تحديث وتطوير المعامل للم
ً مناقشة نتائج استبيان الطالب فى مجالس األقسام واألخذ  األكاديميةب ومساعدات التعليم. كما يتم أيضا

دريس في تقارير باآلراء الموضوعية منھا. وتؤخذ مقترحات التحديث التي يتقدم بھا أعضاء ھيئة الت
تقارير  ثائق(و نھا تنتج عن الممارسات الفعليةفي تقارير البرامج فى االعتبار ألالمقررات وبالتالي 
  .   )األكاديميةلبرامج  المراجعين الخارجيين

  
  مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية ٩/٢/٣
  إحصائيات موثقة تتعلق بما يلي: األكاديميةتتوافر لدى 

ب الملتحقين بكل برنامج تعليمي خالل السنوات الماضية، مع عرض تطور عدد الطال -
 الدالالت التي ينطوي عليھا ھذا التطور.

نسبة النجاح في الفرق الدراسية ( المستويات) المختلفة في كل برنامج تعليمي خالل السنوات  -
 السابقة، مع ذكر الدالالت التي تنطوي عليھا.

ج تعليمي خالل السنوات السابقة، مع ذكر الدالالت التي تطور نسبة الخريجين في كل برنام -
 تنطوي عليھا.

  على االستفادة من المؤشرات السابقة والدالالت التي انطوت عليھا في زيادة  األكاديميةتحرص
  فاعلية البرامج التعليمية المطبقة.

 :ن بھا ويوضح الشكل زيادة واضحة فى أعداد الطلبة الملتحقي األكاديميةشھدت  تطور أعداد الطالب
حتى  ٢٠٠٠/٢٠٠١من العام الدراسي  األكاديميةتطور أعداد الطالب الملتحقين ببرامج ) ١ – ٩(

 ). األكاديميةتطور أعداد الطالب الملتحقين ببرامج  /١٨-٩(ملحق . ٢٠١٢/٢٠١٣العام الدراسي 
  

 
 حتى  ٢٠٠٠/٢٠٠١اسي من العام الدر األكاديمية) تطور أعداد الطالب الملتحقين ببرامج ١ – ٩(

٢٠١٢/٢٠١٣.  
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  نسب النجاح للطالب:تطور  

حتى العام الدراسي  ٢٠٠٧-٢٠٠٦من العام الدراسي  األكاديميةنسب النجاح للطالب الملتحقين ببرامج 
نسب  /١٩-٩(ملحق . تحقق نتائج متزنة حيث تراجع مرحليا للتأكد من مصداقيتھا ٢٠١٣- ٢٠١٢

  ). األكاديميةامج النجاح للطالب الملتحقين ببر
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  الفاعلية التعليمية

  التعليم والتعلم والتسھيالت الداعمة   ١٠
  
  التعليم والتعلم والتسھيالت الداعمة ١٠

  .ة التعليم والتعلماستراتيجي ١٠/١

  ة للتعليم والتعلماستراتيجي توافر  ١/  ١/  ١٠
ه لتحقيق أھدافھا ورسالتھا ، لذا فقد بمقتضا األكاديميةھي بمثابة الدستور الذي تعمل  ةستراتيجياال  

ر لتصبح أكث األكاديميةتھا للتعليم والتعلم لتحقيق رؤيتھا في النھوض باستراتيجيبإعداد  األكاديميةقامت 
 قليمي ، ورسالتھا في إعداد الكوادر الھندسية القادرة على المنافسة علمياً تميزاً على المستوى المحلي واإل

ً على المستوى  قليمي وذلك بالتركيز والدعم المستمر لتحسين وتحديث دعائم عملية المحلي واإلومھنيا
رتفاع بكفاءة وقدرات عة محاور رئيسية تشمل النھوض واالالتعليم والبنية التحتية للتعلم متمثالً في أرب

ارت برامج تمر لمقرمسالتطوير والأعضاء ھيئة التدريس ، إقامة وتحديث بيئة تعليم وتعلم عالية الجودة ، 
 لتزام بتطبيق منھجية الجودة في إدارة العملية التعليمية .التعليم ، واال

  
لتعكس تماماً الطموحات المذكورة عالية ، وقد خضعت ھذه الوثيقة  ةستراتيجياالوقد صيغت وثيقة 

طلبة  –أعضاء الھيئة المعاونة  –وما ورد بھا من بنود لمناقشة وحوار مجتمعي (أعضاء ھيئة التدريس 
راء اآلستفادة بكل ستقصاء للرأى مكتوب حيث تم االاأولياء أمور الطلبة ) من خالل  – األكاديميةمن 

الموضوعية التي وردت به في تنقيح الصياغة النھائية لھذه الوثيقة والتي تم اعتمادھا والتصديق عليھا من 
(وثيقة وثيقة معلنة ومعتمدة وموثقة وبذلك فقد أصبحت ھذه ال ١٥/٩/٢٠١٣في  األكاديميةمجلس التعليم ب

 . )ةستراتيجياالستقصاء الرأي بخصوص وثيقة ا/  نماذج ١-١٠(ملحق  و ة التعليم والتعلم)استراتيجي
 

 والتعلم التعليم ةستراتيجيال المراجعة الدورية ٢/  ١/  ١٠
لتعلم واستمرار في إطار الحفاظ الدائم على مستوى الكفاءة ومنھجية الجودة في عملية التعليم وا

سترتيجية ھذه االمراجعة افھا فسيكون ھناك التزام بضرورة التأكد من أن البرامج التعليمية تحقق أھد
متحانات ، ونتائج التقويم السنوي للفاعلية سنوات لتحديثھا في ضوء نتائج اال ٥-٣بشكل دوري كل 

النحو الذي  ةستراتيجياالتضمنت وثيقة  فقد لذا، الملتقى السنوى لألطراف المجتمعية) ثائق(والتعليمية 
قتراح اوة الغرض حيث تقوم ھذه اللجنة بالدراس ايتبع في ھذا الشأن وذلك من خالل تشكيل لجنة لھذ

ة التعليم استراتيجي(وثيقة بعد التعديل والتحديث  ةستراتيجياالعتماد االتعديالت الواجبة وأسلوب إقرار و
 والتعلم ).
 

 لتعليم والتعلمأساليب ا ٣/ ١/  ١٠
والمقررات  بالبرامج المستھدفة التعلم مخرجات لتحقيق للتعلم متنوعة أنماط استخدام األكاديمية تتبنى

 الذاتي التعلم على الطالب تشجيع األنماط ھذه وتتضمن (وثائق توصيف البرامج والمقررات)المختلفة 
والمشاريع والزيارات الميدانية والعمل  داخل المحاضرات والدروس العملية وإعداد األبحاث والتفاعلي

 يتضح كما منھا المستھدفة التعليمية المخرجات تحقيق تضمن األنماط الجماعي بالمشروعات. ھذه
معينة وأنماط   مجاالت على تحتوي حيث الدراسية المختلفة ؛ المقررات والبرامج توصيف في بالتفصيل
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الئحة عام برامج  ثائق مواصفاتو( طبيعة المقرراتمع  ىمختلفة تتماش وطرق  تدريس تعلم متنوعة
  ).٢٠١٢الئحة عام برامج  ثائق مواصفاتو( و )٢٠٠٠

  
ت التعلم القادرة على القيام بمھامھا لتحقيق مخرجاو الكافية مكانات البشريةتواجد اإلإلى  باإلضافة ھذا

عضو ھيئة  ٢١٧ وعدد انعضو ھيئة تدريس معي ٨٩حيث يوجد (حاليا) عدد  المستھدفة على أفضل وجه
بالكوادر المتخصصة لتعويض النقص المرحلى فى أعضاء ھيئة التدريس  األكاديميةمعاونة، كما تستعين 

من الجامعات الحكومية  امنتدب اأستاذ٤٤عدد  -حاليا -ببعض األقسام التعليمية حيث يشارك في التدريس
تم تعيين وكذا  فى الفصل الدراسى األول  لتعليمات المختلفة في استراتيجياالذوي الخبرات ومن والخاصة 

شراف على المعامل وصيانتھا لإل امعمل ومدرب يَّ فن ٦٥وة عملية خبر اذ امتخصص امھندس ٣٥عدد 
  ).لألكاديمية (وثيقة اإلمكانات البشرية وإعداد التجارب المعملية وشرحھا للطالب

  
حقيق ھذه األنماط التعليمية حيث تحتوى مكانات المادية الالزمة لتاإل األكاديميةكما توفر 

قسام تفق وأعداد الطلبة باألستيعابية مختلفة تاللمحاضرات العامة بقدرات  امدرج ١٤على عدد  األكاديمية
 فى مبنى الملحق ١٣فى المبنى الرئيسى و امنھ فصال ١٨، يقع امجھز يادراس فصال ٣١المختلفة وعدد 

لى إ، باإلضافة  م العمارة فقط وتقع جميعھا فى مبنى الملحقصالة رســم معمارى تخص قس ١٠عدد و
العديد من و ولى (عام) وقسم ھندسة التصنيع فى المبنى الرئيسىصالة رسم ھندسى لطلبة الفرقة األ ٢عدد 

معامل بقسم العلوم األساسية  ٥المعامل الدراسية التى تدعم العملية التعليمية باألقسام المختلفة. وھناك عدد 
 ١٢معامل وورشة تعليمية بقسم ھندسة التصنيع و ٧معامل بقسم العمارة و ٣معامل بقسم الحاسبات و ٧و

جھزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب ھذه المعامـل تتوفر بھا كافة األ تصاالت. وجميعبقسم اال معمال
   ).لألكاديمية دية(وثيقة اإلمكانات الماالمعملية لتغطية الشق العملى فى المقرارات الدراسية 

  
  التعليم مشكالت مع التعامل في المتبعة السياسات ٢/  ١٠
 مشــكالت التعــليـــم ١/ ٢/ ١٠

  
 :التعليم المختلفة كالتالى سياسات محددة تساعد على تقديم حلول عملية لمشكالت عدة األكاديمية تتبع

  
 للطالب: الزائدة العددية الكثافة 

ويتم ذلك  ،بواسطة المجلس األعلي للمعاھد العليا الخاصة  األكاديميةمقبولين بيتم تحديد أعداد الطالب ال
ويقوم المجلس اآلن بإجراء المرحلة  ، األكاديميةتقييم دقيق لإلمكانات البشرية والمادية المتاحة ب ىعل بناءً 

نتائج ورشة  وثيقة(ة صبالنسبة لباقى المعاھد الخا األكاديميةوالذى يوضح تقييم ،  الثالثة من ھذا التقييم
    .الخاصة) اص" وبھا تقييم للمعاھد الھندسيةعمل "نحو جودة التعليم الھندسى الخ

  
كمؤسسة تعليمية  فھناك إقبال وزيادة مطردة في أعداد الطالب  األكاديميةونظرا لثقة المجتمع في كفاءة 

 تية:افة الزائدة للطالب باألساليب اآلالكثبالتعامل مع  األكاديميةتقوم و األكاديميةلتحاق بالالراغبين فى ا
  

  األكاديميةمجموعات لكي تستوعب الموارد والتسھيالت المادية المتاحة ب إلىتقسيم الدفعات 
، سواء ما يتعلق منھا بأماكن الدراسة من قاعات محاضرات  ألعداد الطالب في األقسام المختلفة

/ ٢-١٠(ملحق  ،يقة اإلمكانات المادية) وث( وفصول دراسية أو معامل وورش وصاالت الرسم
 الدراسية). الجداول/ ٣-١٠(ملحق  ،  محاضر مجالس األقسام بخصوص الكثافة العددية)
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  البشرية الستيعاب و المادية األكاديميةلتطوير إمكانات  )٢٠١٨-٢٠١٣عتماد خطة خمسية (اتم
 .الزيادة المتوقعة فى أعداد الطالب خالل السنوات القادمة

  

 حضورالطالب: شأن ضعفب 
مشكلة ضعف حضور الطالب  حيث نصت فى  ىعدة سياسات للتغلب عل األكاديميةوضعت 

أن الحد األدنى لنسبة الحضور  ى) عل٢ ٠١١لعام األكاديميةمن الئحة  ١٦الئحتھا التنفيذية (المادة رقم 
 األكاديميةالئحة  وثيقة(قرر. %) ليسمح للطالب بدخول االمتحان النھائي  لھذا الم٧٥للمقرر (ال تقل عن 

لعام  ٤٩من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  ٦٩وھو ما يتطابق أيضا مع نص المادة رقم ،  )٢٠١٢ لعام
١٩٧٢.  
 على تطبيق ھذه السياسات من خالل : األكاديميةوتعمل 
 عن طريق مكتب،  )الطالب حضوربيان رصد نسب / ٤-١٠( ملحق الحضورللطالب بانتظام  رصد

المتابعة التعليمية والموظفين العاملين به حيث يتم رصد حضور جميع الطلبة بجميع الفرق لكل 
  المحاضرات والفصول والمعامل .
أولياء األموربخطابات موصى عليھا بموقف الغياب والحضور في  تقوم إدارة المتابعة التعليمية بإبالغ

 /٥- ١٠(ملحق ات الالزمة طبقا للسياسات الموضوعة جراءتخاذ اإلاتجاوز المدة المحددة واإلنذار ب حال
وھو ما يوجب  )بشأن الطالب الذين يتعدون نسبة الغيابباإلجراءات المتخذة  األكاديميةمحضر مجلس 

 ال يقع تحت طائلة تطبيق الالئحة والقانون . ىالطالب الحضور حت ىعل
  

  الخصوصية: الدروس •  
  ظاھرة الدروس الخصوصية منھا : ىاسات للتغلب علبوضع وتنفيذ عدة سي األكاديميةقامت 

 
نضباط فى حضور المحاضرات الھيئة المعاونة بالدقة واالو لتزام أعضاء ھيئة التدريسا - ١

) بما يشعر عموم األكاديميةوالتمارين والمعامل فى توقيتاتھا ( ھناك متابعة لذلك من جانب إدارة 
ويزيل عنھم  ،يحقق لھم النجاح  -  اكيفو اكم –ن العلمئنان أن ما يتلقونه مواإلطم الطالب بالجدية

وراء  اخصوصية سعي اجية لتلقى دروسعدم الثقة الذى يدفع ببعضھم إلى اللجوء إلى مراكز خار
  النجاح .

  
لتكليفات وواجبات شبه أسبوعية سواء من خالل المحاضرات أو  األكاديميةيخضع الطالب فى  - ٢

وھذا يجعل الطالب يدرك أنه مرتبط ، بارات الدورية التحريرية ختھذا عالوة على اال ، التمرينات
ينتفى معھا  ختبارات"ا –واجبات  –تمرينات  –منتظمة "محاضرات و بحلقة تعليمية محكمة

 إضافية . التطلع أو البحث عن دروس خصوصية  تمثل له وألسرته أعباءً 
  

 بخالف مواعيد -معلنة للطلبة يتواجد أعضاء ھيئة التدريس فى مكاتبھم في مواعيد ثابتة و -٣
سئلة واستفسارات الطالب في جميع المناھج ى أللرد عل (الساعات المكتبية) -المحاضرات

 جدول أعضاء ھيئة التدريس محدد به الساعات المكتبية). / ٦- ١٠(ملحق والمقرارات. 
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بمثابة  قرب نھاية الفصل الدراسى يتم تخطيط وعقد محاضرات إضافية فى كل المواد تكون -٤
بدون رسوم ويعلن عنھا في لوحة ووتقوية للطالب الراغبين فى ذلك  محاضرات مراجعة

 جدول معتمد لتقويات للطالب). /٧-١٠(ملحق لكتروني لألكاديمية ي الموقع اإلعالنات وفاإل
ه لدروس خصوصية من أعضاء ھيئة التدريس والھيئة ؤوضع سياسة عقابية لمن يثبت إعطا -٥

أعضاء الھيئة  ألحد وقد تم التحقيق والفصل،  لقانون الجامعات والمعاھد العلياالمعاونة وفقا 
بفصل أحد  األكاديميةمحضر مجلس  /٨-١٠(ملحق  ٢٠٠٥/٢٠٠٦فى عام  المعاونة لھذا السبب

 أعضاء الھيئة المعاونة).
  
 :ضعف الموارد المتاحة 

ور تحصيلھا والنفقات المقرر جميع اإليرادات المنظ ىالموازنة الخاصة لألكاديمية تشتمل عل
وتتكون ،  مشروع الموازنة األكاديميةصرفھا خالل السنة المالية لألكاديمية ويعتمد مجلس إدارة 

من إيراد  األكاديميةوحصة  ،المصروفات الدراسية واإلضافية المقررة على الطالب  : اإليرادات من
المجتمعية ومنظمات سوق العمل واإليرادات  الجمعية التي تتبعھا واإلعانات والتبرعات من األطراف

  األخرى.
  
على زيادة نسبة الموارد الذاتية المستخدمة في دعم العملية التعليمية بالمقارنة بما  األكاديميةكما تحرص 

من خالل  لى توظيف إمكاناتھاإ األكاديميةھو مخصص لذلك في الموازنة العامة للمؤسسة حيث تسعى 
مصروفات التدريب عن  للطالب حيث يقوم الطالب بسداد لتوفير فرص تدريبية ديميةاألكامكتب التدريب ب

القائمة  األكاديميةعلى أغراض التدريب بعد خصم مستحقات  كل سنة وتوظف حصيلة التدريب للصرف
  بھذا التدريب، مضافاً إليھا المصروفات اإلدارية والمتابعة واإلشراف.

  
تكون لھا مرونة  ذات طابع خاص ةتھا الجديدة  مشروعا إلنشاء وحدئحفى ال األكاديميةكذلك فقد أدرجت 

قتصاديا اورش إنتاجية" وتسويقھا  –"معامل حاسبات  األكاديميةالئحية تسمح لھا فى توظيف إمكانات 
وجاري   ). ٢٠١٢ لعام األكاديميةالئحة وثيقة (لألكاديمية  ياماد الخدمة المجتمع المحيط بما يحقق عائد

  التصديق عليھا من المجلس األعلي للمعاھد العليا الھندسية . حاليا
  

.  األكاديميةحال عدم تغطية الدخل لمتطلبات  األكاديميةكما تقوم الجمعية الحديثة المالكة لألكاديمية بدعم 
ا وبذلك يتضح مما سبق أن لألكاديمية مواردھا المالية والمادية الكافية، والتى تمكنھا من تحقيق أھدافھ

حتياجات الفعلية اال–عند تخصيص موازنتھا السنوية - أن تراعى  األكاديميةويجب على  بكفاءة وفعالية
 األكاديميةألنشطة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومدى مساھمة كل منھا فى تحقيق رسالة 

  .ةستراتيجياالوأھدافھا 
  
 التدريس والھيئة المعاونة: ھيئة أعضاء نقص 

من ذوي الكفاءة والسمعة  ، سنويا، بھيئة التدريس  علي تعيين أعضاء جدد كاديميةاألتحرص 
 ١-١٠فى السنوات المتعاقبة .ويبين الجدول األكاديميةالحسنة ، وأعضاء بالھيئة المعاونة من أوائل أقسام 

خالل اديميةاألكتطور أعداد ھيئة التدريس والھيئة المعاونة ب )لألكاديمية (وثيقة اإلمكانات البشرية
  ) وكذا إجمالى عدد الطالب فى نفس ھذه السنوات ٢٠١٣ - ٢٠٠٨الخمس سنوات الماضية (
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  األكاديميةتطور أعداد أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة ب ) ١- ١٠ ( الجدول

  ٢
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٠
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  ٨٩  ٨٣  ٧٩  ٧٢  ٦٧  ٦١  يسعدد أعضاء ھيئة التدر
  ١:٥٠  ١:٥٢  ١:٦٠  ١:٦٥     ١:٧٢     ١:٨٦     أعضاء ھيئة التدريسلى إنسبة الطالب 

  ١٨٥  ٢٠٥  ١٨٢  ١٦٥  ١٥٧  ١٤٤  عدد أعضاء الھيئة المعاونة
  ١:٢٤  ١:٢٠  ١:٢٦  ١:٢٨  ١:٣١  ١:٣٦  أعضاء الھيئة المعاونةلى إنسبة الطالب 
  ٤٥٠٧  ٤٣٠٣  ٤٧١٤  ٤٦٧٣  ٤٨٢٤  ٥٢٦٤  األكاديميةعدد الطلبة ب

  
 ألكاديمية إلى أعداد أعضاء/ا) يوضح بيانيا التطور فى نسبة أعداد الطالب ب١- ١٠والشكل التالى ( شكل 

  ھيئة التدريس خالل الخمس سنوات السابقة معاونى
  

  
  ھيئة التدريس ومعاونيھم إلى أعداد أعضاء األكاديمية) تطور نسبة أعداد الطالب ب١-١٠( شكل

  األخيرةس سنوات خالل الخم 
 

 ستنتاج وإيضاح اآلتى :ا)  يمكن ١- ١٠( والشكل رقم ) ١ – ١٠( من الجدول
 الھيئة المعاونة من عام إلى عام بما و فى عدد أعضاء ھيئة التدريس امطرد انموو أن ھناك زيادة

إلى عدد أعضاء ھيئة التدريس والھيئة  تطور (تحسن) مستمر فى نسبة أعداد الطلبةإلى يؤدى 
الدعم و ال تألو جھدا فى سبيل التطوير المستمر األكاديمية) وھو يعنى أن ١- ١٠المعاونة (شكل 

منذ نشأتھا والتى تم  األكاديميةنتھجتھا األعضاء ھيئة التدريس وھو ما يتفق مع رؤية العمل التى 
 .األكاديميةالتعلم بو ة التعليماستراتيجيتوثيقھا بوثيقة  

  

  ألعضاء ھيئة التدريس يعتبر جيدا مقارنة بالمعاھد الھندسية العليا المناظرة برغم أن العدد الحالى
حيث يمكن مالحظة أن نسبة عدد الطالب إلى عدد أعضاء ھيئة التدريس فى تحسن مستمر (تناقص) 

حاليا  األكاديمية) إال أن ١- ١٠(شكل   ٢٠١٣عام فى نھاية  ١:٥٠إلى    ٢٠٠٨عام  ١:٨٦فھى 
لتعويض النقص ) اأستاذ ٤٤الخاصة (عدد و تذة المنتدبين من الجامعات الحكوميةتستعين ببعض األسا
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وبأخذ المنتدبين فى االعتبار تصبح نسبة الطالب  فى أعضاء ھيئة التدريس ببعض األقسام -المرحلى–
 .)١:  ٤٠إلى أعضاء ھيئة التدريس (

  وھو ما يتفق  ١:  ٢٤س العمل عدد الطالب إلى أعضاء الھيئة المعاونة على رأ نسبةكذلك فإن ھذه
  .مع النسبة المرجعية

  
ستمرار فى زيادة أعضاء ھيئة التدريس  ) اال٢٠١٨ ÷٢٠١٣ ( األكاديميةھذا وتستھدف الخطة الخمسية ب

 جودة التعليمالقومية لضمان ھيئة الللوصول بنسبتھم لعدد الطلبة إلى قرب النسبة القياسية طبقا لمتطلبات 
  .االعتمادو

  
 اجع العـــلمية:المــر 

 اومرجع اكتاب ٥٩٢٩تشتمل على  )٢م ٢٥٥مكتبة بالمبنى الرئيسى (مساحتھا  األكاديميةيوجد ب
تصاالت ندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االباللغة اإلنجليزية والعربية في مجاالت العلوم األساسية وھ ياعلم

ولوجيا البناء وھندسة اإلنتاج وتكنولوجيا وھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وھندسة العمارة وتكن
  حصر أعداد الكتب والمراجع بالمكتبة). /٩-١٠(ملحق   :التصنيع وبيانھا كاآلتي

 
 األكاديميةبيان بأعداد العناوين والكتب بمكتبة  ) ٢-١٠ (جدول 

  عدد الكتب  عدد العناوين  القسم
  ٢٤٩١ ٣٤٢  العلوم األساسية
  ٥٤١ ٣٨٨  قسم العمارة

  ٧٦٥ ٢٦٧  إلنتاجقسم ا
  ١٦٩٤ ٢٧٧  قسم االتصاالت
  ٤٣٨ ٢٨٥  قسم الحاسبات
  ٥٩٢٩  ١٥٥٩  اإلجمالي

  
 وتضم المكتبة أيضا الدوريات والمجالت العلمية التالية:

  العدد  عدد العناوين  
  ٣٠٠ ٥١  دوريات علمية باللغة اإلنجليزية
  ٣٥٥ ٧  مجالت علمية باللغة العربية

بھا وتشمل تسجيال لجميع الكتب والمراجع الموجودة بالمكتبة والتي تسھل  وللمكتبة قاعدة بيانات خاصة
عملية البحث في محتويات المكتبة ويمكن من خاللھا تحديد مكان الكتاب بالمكتبة من خالل عنوان الكتاب أو 

 "EBSCOHOST DATABASE"المؤلف أو الناشر أو سنة النشر. والمكتبة متصلة بقاعدة بيانات 
 :التى تشمل

  ملخص دوريات محكمة دوليا وفھرس ھذه الدوريات. ٨٢٤٤أكثر من 
  نص كامل لدوريات علمية عالمية. ٤٦٠٠أكثر من 
  ملخص بحوث رسائل محكمة دوليا وفھرس ھذه الرسائل. ٧١٣٢أكثر من 
  نص كامل لھذه البحوث والرسائل العلمية العالمية. ٣٩٠٠أكثر من 
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طبقا الحتياجات  وية لتدعيم المكتبة بالمراجع العلمية الحديثةتمت الموافقة على تخصيص ميزانية سن
م ھذا العام شراء وبموجب ذلك فقد ت )٢٠١٢ لعام األكاديميةوثيقة الئحة ( تطوير وتحديث المقررات

شراء  لجنةإجراءات / ١٠- ١٠(ملحق  -٢٠١٣:٢٠١٤العام الدراسى   -لف جنيه  أن يكتب بحوالي خمس
  الكتب).

  
عشر جھاز حاسب آلي بما ة كتبة بالمكتبة الرقمية للمجلس األعلي للجامعات من خالل ستكما تتصل الم

يمكن الطالب والباحثين من إيجاد المراجع واألبحاث العلمية التي يحتاجونھا حيث تمثل تلك بديال فعاال 
  للدوريات والكتب المطبوعة .

  
) ٢م٤٠٠( مساحتھا  ٢٠١٤عمل فى نھاية مارس لتبدأ فى ال الملحق ىيجري حاليا إنشاء مكتبة ثانية بمبن

 ىوالعلوم األساسية وسيتم تزويدھا بعدد ثمان، الحاسبات  ، ستخصص لطالب أقسام الھندسة المعمارية
أجھزة حاسب آلي متصلة بالمكتبة الرقمية للمجلس األعلي للجامعات ؛ ويتم إدارة المكتبة بواسطة فريق 

  نشاء مكتبة بمبنى الملحق)إب األكاديميةمجلس  محضر /١١-١٠(ملحق من المتخصصين  
  

 للطالب: الميداني التدريب برامج  ٣/  ١٠
  

  برامج تدريب الطالب:  ١/ ٣/ ١٠
على الواقع  األكاديميةطالب  -مبكرا –التدريب الميدانى (أو التدريب العملى ) ھو النافذة التى يطل منھا 

 –النظرى  –م األكاديمى منه أن يبدأ فى الربط بين العلبعد تخرجه والذى يستطيع  هالعملى الذى ينتظر
بين التطبيق العملى لھذا العلم على أرض الواقع ، لذا فقد حرصت و تمارينهو قاه فى محاضراتهالذى يتل

ة كذا فى الئحتھا الجديدو فى الئحتھا األولى (الدراسة بنظام الفصل الدراسى)و منذ نشأتھا األكاديمية
على إدراج ھذا التدريب كبند أصيل فى مقرارات البرامج الدراسية له  ة)الساعات المعتمد(الدراسة بنظام 

 رسوب وله تقييم بدرجات تضاف إلى مجموع الطالب.و نجاح
 

جات التى يحصل عليھا الطالب فى تدريبه الصيفى فى ام الفصل الدراسى يتم تجميع الدرففى الدراسة بنظ
لسنة الثالثة ويكون ھذا المجموع ھو درجته فى مادة "التدريب الصيفى" السنة األولى والسنة الثانية وا

درجة وتدخل ھذه  ٥٠م بدرجة من يقيالمقررة فى السنة الرابعة ؛ أما التدريب العملى فى السنة الرابعة ف
  الدرجة فى تقييم الطالب.

  
 الصيفي الميداني لتدريبا يجتاز بنجاح أن تخرجه متطلبات يستوفي لكي الطالب على األكاديميةوتشترط 

 التعليمية المخرجات ووضع التدريبية ھذه البرامج توصيف تم وقد ،المطلوب طبقا للبرنامج الدراسى 
ثائق و( و )٢٠٠٠الئحة عام برامج  ثائق مواصفاتو( منھا بواسطة األقسام التعليمية المستھدفة
  ).للطالبوثيقة التدريب الميدانى ( و )٢٠١٢الئحة عام برامج  مواصفات
 

تقوم باإلشراف  لھذا وحدة خاصة للتدريب الميدانى للطالب (مكتب التدريب) األكاديميةوقد أنشأت 
للطالب  ثم تقييم عملية ونتائج التدريب والتنسيق مع الجھات الخارجية القائمة بتنفيذ التدريب،ة والمتابع

 :برمتھا من خالل آلية موثقة ومعتمدة عن طريق
  

 نماذج من تقارير اإلشراف / ١٢-١٠(ملحق المدربة الجھة واعتماد التدريب لىع المشرف تقييم
  على التدريب الميدانى وتقييم التدريب ).
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 محاضر / ١٣-١٠(ملحق المتعلقة بمناقشة نتائج التدريب الميدانى محاضر مجالس األقسام
 مجالس األقسام بخصوص تقييم التدريب).

 نتائجإلى وتحليله والوصول تدريب ال فاعلية بخصوص الطالب رأي استطالع. 
 

  فمن المفيد   ٢٠١٢:٢٠١٣ستطالع رأى الطلبة بخصوص فاعلية التدريب الصيفى للعام  اوفى
ستبيان كالتالى اإلحصائية المستخرجة من تحليل ھذا اال ألھم النتائج اأن نستعرض ملخص

 ستبيان رأى الطالب بخصوص فاعلية التدريب وتحليله):ا/ ١٤- ١٠(ملحق 
  

  %٦٤مدى مناسبة التدريب للمستوى الدراسى                                                       
  %٦٩القائمة بالتدريب                                   ة كفاءة أداء الجھ                           
  %٧٢                              مستوى المدربين القائمين بالتدريب                              
  %٨٠ھل ترى أن التدريب قد حقق أھدافه ؟                                                         
  % ٧٩ھل ترى أن أسلوب التقييم مناسب ؟                                                           

 

 تقيـــيم الطـــــالب:  ٤/  ١٠
  

  أساليب تقييم الطالب: ١/ ٤/ ١٠
الشك أن عملية التعليم والتعلم بكل عناصرھا تصب فى النھاية فى نتيجة ومخرج محددين ھما           

حجم المعرفة وجودتھا التى يتم تحصيلھا بواسطة الطالب فى نھاية دراستھم للمقرر أو البرنامج 
  مختلفة. ، وھذا يتم قياسه والتأكد منه بواسطة طرق الدراسى

  
علي تنوع األساليب التى تستخدم فى عملية التقييم للطالب ويتضح ھذا من  األكاديميةلذا تحرص 

ھا علي يتم تطبيق خالل توصيف المقررات والبرامج الدراسية حيث يوجد ھناك أساليب تقييم مختلفة
، ويتضح أيضا من الالئحة  ختبار النھائيلال الطالب طبقا لطبيعة المقررات والبرامج المختلفة باإلضافة

ھية وتحريرية (الدرجات ختبارات متنوعة ما بين عملية وشفاوتوزيع درجات المواد الدراسية ووجود 
بحوث  - واجبات منزلية - ختبارات مرحليةا - متحان عملى ، أعمال سنةامتحان نھائى ، اتوزع بين 

  ذاتية، .....) .
  

به دوريا إعماال لمبدأ الشفافية وليكون الطالب على بينة كما يعلن الطالب بأعمال السنة الخاصة 
مؤثرة فى ة نسبة من عدالة تقييمه فيما يؤديه من واجبات يكلف بھا ، حيث تمثل درجات أعمال السن

% من الدرجة ٦٠لبعض المواد ة إجمالى الدرجة الكلية للمادة خاصة بقسم العمارة حيث تصل أعمال السن
  الكلية .

 تقييم طريق عن المستھدفة التعلم لمخرجات االمتحانات استيفاء من للتأكد آلية اثستحداكما تم 
لھذا االمتحان ومكتب الجودة، وذلك بتحديد عدد  الواضع عضو ھيئة التدريس بواسطة أسئلة االمتحانات

  .وثائق ملفات المقررات)( متحان التى يغطيھا كل سؤال من أسئلة اال ILOS النقاط المختلفة من 

  
 :مثل الطالب تقييم عدالة من للتأكد األكاديميةب األقسام مستوى على آليات توجد كما

 الدورية. االمتحانات أوراق إجابة على طالعاال الطالب جميع حق من 
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 األسئلة بحيث يكون كل سؤال أمامه  ورقة على توزع درجات االمتحان النھائى للفصل الدراسى
 . سئلة )أنموذج ورقة  /١٥-١٠(ملحق  للطالب تكون معلنةالخاصة به ، بالتالى فھى ة الدرج

 الشفھى في االمتحانات لجان توزيع يتم  ً   .مسبق تحديد ودون الممتحنين السادة على عشوائيا

 بمشاريع للطالب شفھية متحاناتابھا  التي في المقررات خارجيين بممتحنين ستعانةاال يتم 
  ة الممتحنين الخارجيين).بيان بأسماء األساتذ /١٦-١٠(ملحق التخرج 

  
 وتم متحانأسئلة اال لما يجب أن يكون عليه شكل ورقةة قياسي مواصفات بإقرار األكاديميةقامت 

 /١٧-١٠(ملحق  لألقسام المختلفة متحاناتآلية لتوثيق نتائج اال وأقر األكاديميةكما ناقش مجلس  ، تطبيقه
  نات).متحابخصوص توثيق نتائج اال األكاديميةمجلس  محضر

  
 األكاديميةيتم اإلعالن عن نتائج االمتحانات في نھاية الفصل الدراسي من خالل لوحة اإلعالنات ب

  ).األكاديميةموقع  ىمقتطف من إعالن النتيجة عل/ ١٨-١٠(ملحق  لكتروني لھاوالموقع اإل
 

 من اناتاالمتح نتائج من الطالب تظلمات مع للتعامل سياسات وقواعد موثقة األكاديميةب يوجد
النتيجة بالتظلم من نتيجته  إعالن من أسبوعين خالل في الطالب لھا حيث يتقدم الطلبة، شئون إدارة خالل

 التظلمات ، اإلجابة الخاصة بموضوع  تلك - أو أوراق - بمراجعة ورقة  الكنترول ويقوم فى مادة أو أكثر،
 متحانات) .لبة من نتائج االذج من تظلمات الطنما/ ١٩-١٠(ملحق الطالب بالنتيجة   وإعالم

  
 رضا الطالب : ٥/ ١٠

  
  قياس وتقييم رضا الطالب:  ١/ ٥/ ١٠

ستقصاء الرأى (االستبيان) ا خالل من الطالب رضاء وتقييم قياس على األكاديمية تحرص
   :بخصوص
 الميداني، بالتدري أكاديمي،...،..." ، "إرشاد األكاديميةللطالب، نظم المساعدة التى تقدمھا  الدعم خدمات

 مع التعامل سياسة الدرس "، قاعات المعامل، والتعلم "المكتبة، للتعليم المادية التسھيالت المقررات،
إستبيان رضا الطالب ا/٢٠ -١٠( ملحق  الخصوصية،..." الدروس الكبيرة، األعداد الطالب" مشاكل

 ،  وتحليله)
  ،  ستبيان رضا الطالب)اج بخصوص مناقشة نتائ األكاديميةمحضر مجلس  /٢١ -١٠(ملحق
  الطالب). ىتقرير عن شكاو / ٢٢- ١٠(ملحق 

 
  ستبيانات المختلفة التى تمت بصدد ھذا :تلخص نتائج اال  وفيما يلى رسومات بيانية

  
مجاالت المختلفة وھي الدعم المادي واالجتماعي الرضا الطالب النسبي عن الدعم الطالبي في  -١

  ). ٢- ١٠ شكلب ( والدعم الصحي ودعم وتحفيز الطال
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  الحديثة األكاديمية) النسب المئوية لرضا الطالب عن نظم الدعم الطالبي ب٢-١٠شكل (

  
جيد والجيد جدا الرضا الطالب عن نظم المساعدة المختلفة فنجد تقارب النسبة المئوية بين  - ٢

المتبعة  ىالطالبية وسياسة الشكو نشطةاألو كاديمينظم التوعية واإلرشاد األلباألخص بالنسبة 
 ). ٣- ١٠ شكل(  األكاديميةب

  

  
  الحديثة األكاديمية)  النسب المئوية لرضا الطالب عن نظم المساعدة المختلفة ب٣-١٠شكل (

  
عن الكثافة  ارضا نسبي رضا الطالب بالنسبة للكثافة العددية فى القاعات والفصول فنجد ھناك -٣

 ). ٤-١٠ شكل(  ات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل وقاعات الرسمفي قاع
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  ) يوضح النسب المئوية لرضا الطالب عن الكثافة العددية فى قاعات المحاضرات،٤-١٠شكل (

 .الفصول الدراسية، قاعات الرسم، والمعامل 
  

المراجع العملية المختلفة بمكتبة  ىرضا الطالب عن توافر وسھولة الحصول عل ىعن مد - ٤
ن عن توافر المراجع العلمية بالمكتبة وحوالي و% من الطالب راض٥٠وجد أن حوالي األكاديمية

 .  ) ٥ - ١٠شكل% غير راض ( ١١% يرون أنھا إلى حد ما متوفرة ، وحوالى ٣٧
  

 
  رضا الطالب عن توافر وسھولة ى) يوضح  النسب المئوية عن مد٥-١٠شكل(

  األكاديميةالمراجع العملية المختلفة بمكتبة ى حصول علال 
  

  

% من ٥٢بالنسبة لرضا الطالب عن عدالة التقييم للمواد الدراسية المختلفة فوجد أن حوالي   - ٥
 ).٦ -١٠ شكل% غير راضين ( ١١ن بينما حوالي والطالب راض
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  لطالب عن عدالة تقييم المواد الدراسية.) يوضح  النسب المئوية لرضا ا٦-١٠شكل ( 
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  الفاعلية التعليمية

  أعضاء ھيئة التدريس   ١١
  

  أعضاء هيئة التدريس ١١
  المعاونةالهيئة  /كفاية أعضاء هيئة التدريس  ١١/١
  أعضاء هيئة التدريس ١١/١/١

مختلفة من أعضاء سياسات وقواعد معلنة لتعيين العدد الكافي والمؤھل في التخصصات ال لألكاديمية
ھا . ويتضح منذ نشأت األكاديميةعداد ھيئة التدريس بأتطور  )١ – ١١( ھيئة التدريس ويوضح الجدول

 ٤٥٠٧عضواً وعدد الطلبة الدارسين يصل  ٨٩عداد ھيئة التدريس ليصل إلى من ھذا الجدول تنامي أ
  كاديمية)أللنيات البشرية اإلمكا وثيقة( ٥٠: ١عضاء ھيئة التدريس إلى الطالب ھي ألتكون نسبة 
ً ال األكاديميةكما تولى  ً خاصا عضاء ھيئة التدريس أوالوصول بنسبة  االعتمادستيفاء متطلبات اھتماما

خطة خمسية يتم تطبيقھا على  األكاديميةعدت أ. ولھذا فقد ) ٢٥:١( إلى الطالب إلى النسبة المرجعية
ستكمال أعضاء ھيئة الة الخمسية الخط /١- ١١(ملحق  ٢٠١٨/٢٠١٩خمس سنوات تنتھي في 

ات االعتماددرجت ھذه الخطة ضمن الخطة التنفيذية وصدق رئيس مجلس اإلدارة على أوقد  التدريس)
لتكون نسبة  ١٣٧عضاء ھيئة التدريس إلى أالمالية لتنفيذھا. ومن المتوقع الوصول في نھاية الخطة بعدد 

  ٢٥:  ١عضاء ھيئة التدريس إلى الطالب أ
  

الخطة  /١-١١(ملحق  ھائنشاإمنذ  األكاديميةعضاء ھيئة التدريس بأتطور  )١ - ١١قم (جدول ر
  ستكمال أعضاء ھيئة التدريس)الالخمسية 

  

  م
  العام الدراسي

  

على رأس  العدد األجمالي
عدد   العمل

  الطالب
نسبة أ.ھـ. ت. 

  لطلبةإلى ا

نسبة الھيئة 
إلى المعاونة 

  لطلبةا
الھيئة   ھيئة التدريس

 منتدب  معين  عاونةالم
٣٦:١  ٧٠,٣:١  ٥٢٣٦  ١٤٤  ٢٧  ٦١  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ١  
٣٣:١  ٥٩,٢:١  ٥٢١٣  ١٥٧  ٤٢  ٦٧  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٢  
٢٧:١  ٤٦:١  ٤٤٨٩  ١٦٥  ٥١  ٧٢  ٢٠١٠/٢٠١١ ٣  
٢٦:١  ٤٤,٧:١  ٤٧١٤  ١٨٢  ٥٣  ٧٩  ٢٠١١/٢٠١٢ ٤  
٢١:١  ٣٨,٨:١  ٤٢٢٨  ٢٠٥  ٥٢  ٨٣  ٢٠١٢/٢٠١٣ ٥  
٢٤:١  ٤٠,٦:١  ٤٥٠٧  ١٨٥  ٤٤  ٨٩  ٢٠١٣/٢٠١٤ ٦  
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  ھائنشاإمنذ  األكاديميةعضاء ھيئة التدريس بأتطور  ) ١ - ١١شكل (

  
اة  ةستراتيجياالالخطة  كما توضح ة مراع تيفاء إلألكاديمي داد أدراج اس دريس أع ة الت ة  (عضاء ھيئ وثيق

  خالل السنوات الخمس األخيرة  األكاديميةعداد الطالب بتطور أبما يتناسب مع  ، )ةستراتيجياالالخطة 
  

 
  ھائنشاإمنذ  األكاديميةبالھيئة المعاونة عضاء أتطور  ) ٢ - ١١شكل (

  
ين  تم تعي اأي ب عض ررات تناس دريس مق يھم ت ند إل ين ويس ن المتخصص ام م دريس باألقس ة الت ء ھيئ

  .المختلفة ) األكاديميةتوزيع أعضاء ھيئة التدريس بأقسام  /٢-١١(ملحق تخصصاتھم 
موجز السيرة الذاتية ألعضاء ھيئة التدريس والمقررات التي ية مكانيات البشروثيقة اإل كما توضح

  .مكانيات البشرية )(وثيقة اإليقومون بتدريسھا أو التي يمكنھم تدريسھا 
و لمقرراتلوبدراسة ھذه الوثيقة يتضح مناسبة تخصصات أعضاء ھيئة التدريس  ن بتدريسھا. التي يقوم

راً ال ةونظ اء ھيئ ى أعض ام إل اج بعض األقس اً أو  حتي وفرة حالي ر مت ي تخصصات غي دريس ف ت
ار المتخصصين في  األكاديميةعداد الطالب فإن أالتنامي في  تستعين بأعضاء ھيئة تدريس من كب

دبين  غ عدد المنت ذه الفجوة ويبل ة اإلعضواً  ٤٤الجامعات المصرية لسد ھ ات البشرية (وثيق مكاني
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في ھذه التخصصات  المساعدين للدرجات العلمية. كما يتم تسجيل المعيدين والمدرسين )لألكاديمية
  عضاء ھيئة التدريس لسد العجز فيھا.لتوفير جيل من أ

دريس ب ة الت ةكما يتميز أعضاء ھيئ ا  األكاديمي ة التي ينتمون إليھ دارس العلمي وع الم / ٣-١١(ملحق بتن
ة) ات المختلف ي الجامع تير ف جيل الماجس ث يتضح،  تس ن حي ة م دارس العلمي وع الم ف  تن مختل

  .الجامعات المحلية والدولية
ة فقط  ة المختلف واد العلمي دريس الم ى ت دريس عل ة الت  /٤-١١(ملحق كما أنه ال يتوقف دور أعضاء ھيئ

  ستفادة منھم أيضاً في اآلتي :بل يتم اال المادة الدراسية التي يدرسھا أعضاء ھيئة التدريس)
  المشاركة في وضع المناھج وتطويرھا .  -أ 
تم ا يالمشاركة ف  -ب  ة االمتحان مع المواصفات التي ي ة ورق ى لجان الممتحنين لمطابق اء عل ا بن عتمادھ

 . األكاديميةتعتمد من مجلس  ىوالتة المواصفات القياسية المعتمد
وع موض  -ج  ز بتن ي تتمي رج الت اريع التخ ى مش راف عل عاً الاإلش االً واس ا يعطي مج ار وعاتھا مم ختي

 الطلبة.
 لمختلفة ومراجعتھا عن طريق لجان مراجعة إلقرارھا .إعداد المناھج الدراسية ا  - د 
ة   -ه  ة التعليمي ن الناحي ة م ة الموضوعات المختلف ام ) لمناقش الس األقس ة (مج ات بصفة دوري اإلجتماع

ا  اء بھ ا ج الس اإلدارة وم رارات مج ة ق اً مناقش ق وأيض ام ا /٥-١١(ملح الس األقس ات مج جتماع
   .المختلفة)

 جتماعي والثقافي واألخالقي بجانب العلمي.يادة الترابط االاإلشراف على أسر الطلبة لز  -و 
   شتراك فى لجان الجودة ووحدات الجودة باألقسام.اال  -ز 

دريس  األكاديميةكما تحرص    ة الت وم عضو ھيئ ذي يق رر الدراسي ال على أن يكون تخصص المق
اكن المحاضر/ ٦ -١١(ملحق  هفي صميم تخصص ابتدريسه واقع اكن  ات)الجدول الدراسي وأم أم

  .)الجداول الدراسية والمحاضرات
  
  الهيئة المعاونة ١١/١/٢

ا  األكاديميةلدى  عقيدة راسخة بأن الھيئة المعاونة ھي القوة الفعالة إلحداث أي نجاح أو تطوير، وأنھ
ذا الصدد  اكمن العوامل األساسية في النھوض بالعملية التعليمية وفي ھ ين حرص  ھن ى تعي م عل دائ

ن ز م ة . المتمي اءات العالي رات والكف بة والخب ات المناس ات ذوي التخصص ف الجامع ن مختل ھم م
ةتطور أعداد الھيئة المعاونة ب )١( ويوضح الجدول أتھا . وي األكاديمي ذ نش ذا الجدول تمن ضح من ھ

أن  ،  على رأس العمل ١٨٥معينا منھم عضواً  ٢١٧عضاء الھيئة المعاونة ليصل إلى أتزايد  اً ب علم
ى األكاديميةطلبة أعداد  ى الطالب   ٤٥٠٧ يصل إل ة إل ة المعاون  .٢٤: ١لتكون نسبة أعضاء الھيئ

  .االعتمادتتفق مع النسبة المرجعية للھيئة القومية لضمان جودة التعليم ووھذه النسبة 
  خالل السنوات الخمس األخيرة.  األكاديميةبة ) تطور أعداد الھيئة المعاون٢شكل (كما يتضح من 

  
وع  األكاديمية وتحرص ة على تنوع مدارس أعضاء الھيئة المعاونة وتن اكن حصول أعضاء الھيئ أم
ة  ة المعاون ى درج الوريوس عل رات البك وع الخب د تن ق لتأكي ى ٧-١١(ملح ول عل اكن الحص / أم

ة) ة المعاون اء الھيئ الوريوس ألعض ة بالبك ام المختلف ين األقس يق ب تم التنس ة. وي يط  األكاديمي لتخط
ة من مختلف الجامعات وفي التخصصات المناسبة للخطة  الدراسات ة المعاون ا ألعضاء الھيئ العلي

ةالخمسية وأن ي وفى التخصصات التى تخدم استكمال تخصصات  كون التسجيل في األقسام المختلف
دريس ة الت ق ل(م ھيئ ة ٨-١١ح ات المختلف ي الجامع ة ف ة المعاون تير للھيئ جيل الماجس اكن تس / أم
  .األقسام) وتوزيعھم في 

ستكمال المعنوياً وبتحفيز أعضاء الھيئة المعاونة على الدراسات العليا بدعمھم مالياً  األكاديميةوتقوم 
دريس ثم االدراستھم  ة الت ى أعضاء ھيئ دكتوراه لينضموا إل ى درجة ال ستفادة منھم بعد الحصول عل
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دوات بدعم مشاركة أع األكاديميةكما ھو مدرج بالخطة الخمسية . وتقوم  ة في الن ضاء الھيئة المعاون
دوريات المتخصصة ة ونشر األبحاث في ال ؤتمرات العلمي دم / ٩-١١(ملحق والم الى المق دعم الم ال

  .)للبحث العلمى
  
  .ء هيئة التدريس / الهيئة المعاونةتنمية قدرات ومهارات أعضا   ١١/٢
  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. ١١/٢/١

دى        ةل وة  األكاديمي م الق دريس ھ ة الت اء ھيئ أن أعض حة ب ة واض ى رؤي ة ف ةالفعال ، األكاديمي
تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس من خالل دورات  األكاديميةولضمان نجاح ھذه الرؤية فقد تبنت 

  تدريبية 
  

دريس  ة الت اء ھيئ ا أعض ى حصل عليھ دورات الت م حصر ال د ت داخلمولق ق ن ال  /١١-١٠ (ملح
ي حص دورات الت دريسال ة الت اء ھيئ ا أعض ارج )ل عليھ ن الخ ق  وم ن  ١١-١١(ملح ور م / ص

  . التي حصل عليھا أعضاء ھيئة التدريس من الخارج) الدوراتشھادات 
  

بالتعاون عضاء ھيئة التدريس فقد تم عقد عدة دورات ألعضاء ھيئة التدريس أولضمان تنمية قدرات 
يم و ودة التعل ة لضمان ج ة القومي ع الھيئ ام ا داالعتم ات  منھ ى لمؤسس ذاتى المؤسس ويم ال دورة التق

الى  يم الع ق التعل ذاتي لمؤس ١٢-١١(ملح ويم ال اريخ / دورة التق يم بت ات التعل  )٣١/١/٢٠١٠س
اليدورة التخطيط االو  ستراتيجياال/ دورة التخطيط ١٣-١١(ملحق ستراتيجى لمؤسسات التعليم الع

د وللرقى بمستوى أعضاء  لمؤسسات التعليم العالي) دريس فق ة الت م التنسيق وعمل بروتوكول تھيئ
اھرة  ة الق ع جامع ز (م دريس)مرك ة الت درات أعضاء ھيئ ة ق د دورات بصفة دوري تنمي ك لعق ة وذل

دورات /١٤ -١١ (ملحق د ال ة خطة عق ا فى  )التدريبي د دورة استخدام التكنولوجي م عق ه ت اء علي وبن
رة من  فىالتدريس  ى ٩/١١الفت ا في ا / دورة١٥-١١ (ملحق ١١/١١/٢٠١٣ال ستخدام التكنولوجي
(ملحق  ١٤/١١/٢٠١٣لى إ ١٢/١١الفترة من  فى الطالبمتحانات وتقويم ودورة نظم اال التدريس)

  .)/ دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب ١٦-١١
  
  .ةتقييم أداء ورضاء أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاون   ١١/٣
  ةالتدريس / أعضاء الهيئة المعاونتقييم أداء أعضاء هيئة  ١١/٣/١
دريس     ة الت يم أداء أعضاء ھيئ ة ال يوجد فى الوقت الحالى نظام مفعل لتقي تم بصورة متكامل وسوف ي

ى أن اونيھم عل دريس ومع ة الت يم أداء أعضاء ھيئ ايير موضوعية لتقي ل مع زام  عم توى االلت تمل مس تش
ة والمساھمة فى كذا المشاركة فى أعليمية األخرى وبالجداول الدراسية واألنشطة الت ادة الطالبي نشطة الري

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسيتم إعالن تلك المعايير بعد استكمالھا.
  كل مادة: ملفتية فى تم التأكد من وجود المستندات اآل ولقد
 .نسخة من المرجع األساسى للمادة 
 .ملخص السيرة الذاتية لمدرس المقرر ومعيد المقرر 
 حتوى العلمى للمادة.الم 
 .التقرير السنوى للمقرر وبه النتائج النھائية للمادة 
 .نتائج تحليل استقصاء الطالب فى المقرر 
 جابات النموذجية.خ من ورق األسئلة واإلنس 
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ان الطالب يستبغلب على المالحظات التى ظھرت من اومن ھذه المعلومات يقوم عضو ھيئة التدريس بالت
متحانات تداول أى كما يتم من تحليل نتائج اال والمستوى العلمى.ة ة التعليمية والتربويلكى يرتقى بالعملي

  نقطة ضعف.
  
  .اء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالرضاء الوظيفى ألعض ١١/٣/٢
فى جو من الرضا إلعطاء منظومة ة أن يعمل أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاون األكاديميةتحرص   

(ملحق ة ولھذا تم وضع استبيان ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاون ستطيعون من كفاءة.التعليم ما ي
وذلك لقياس الرضا الوظيفى  عضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة)أنموذج من استبيان  /١٧ -١١
 )فىيظتحليل استبيان الرضا الو/ نتائج  ١٨ -١١(ملحق ستبيان حليله. وقد تبين من تحليل ھذا االوت

  اآلتى:
 .محدودة. ويجرى حاليا تصحيح ھذا الوضعدورية الالوات العالدخل غير مناسب و  -أ 
حاليا بدراسة  األكاديميةوتقوم  .ةعدم توافر وسائل مواصالت ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاون  -ب 

 توفير خطوط نقل خاصة بأعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والموظفين.
ة عدم توافر وسائ  -ج  زة حاسب بمكاتب أعضاء ھيئ ذا أجھ ل العرض ( الداتا شو) فى كل المدرجات وك

زة التدريس. يم  وقد تم عالج ھذه النقطة بشراء عدد من أجھ ة العرض يغطى احتياجات التعل (وثيق
 اإلمكانيات المادية لألكاديمية).

ا.  - د  ة بھ دوريات العلمي وافر ال ة وت ة العلمي توى المكتب ع مس وب رف م  مطل د ت احة وق ة بمس إضافة مكتب
أجھزة حاسبات (البمبنى الملحق وجارى تغذيتھا بالكتب ال ٢م٤٠٠ ات ب د المكتب م تزوي ا ت  ٢٠زمة كم

جھاز بالمكتبتين) متصلة بشبكة المعلومات الدولية ويجرى حاليا العمل على اتصالھا بالمكتبة الرقمية 
 علمية.للمجلس األعلى للجامعات للتغلب على مشكلة نقص الدوريات ال
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  الفاعلية التعليمية

  العلمية البحث العلمي واألنشطة  ١٢
  

  البحث العلمى واألنشطة العلمية  ١٢

 عالمنا في التنمية تحقيق أدوات أھم منوالذي يعد  االھتمام البالغ بالبحث العلمي األكاديميةتولى 
 المجتمع تواجه التي المشكالت اسةودر اإلنسانية المعرفة تراكم في األساسي العامل فھو المعاصر،
 وتنمية الستثمار مصدراً  األكاديمية وتُعد الحياة، ميادين مختلف في لھا العلمية الحلول إيجاد على والعمل

 اويتضح ذلك من رسالتھا التي تخصص فيھا جزء ،البشرية الموارد وھي وأغالھا المجتمع ثروات أھم
  .و القائمين بالعملية التعليميةألطالب ا ىللبحث العلمي سواء على مستو ارئيسي

  
  خطة البحث العلمى ١٢/١
  العلمي:توافر خطط للبحث  ١/١/ ١٢
مرتبطة بتوجھات وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي  شاملةوضع خطة علمية ب األكاديمية قامت

اب/ ١-١٢ملحق (وسياسات البحث العلمي في مصر  ات كت يم لسياسات مراجع ة التعل يم – الوطني  التعل
ام و مصر) في العالي ةبالتنسيق مع األقس ةب العلمي ا  ،لبحث العلمي)اخطة / ٢-١٢ملحق (،   األكاديمي كم
ت ة  قام ام العلمي ل باألقس ا بالفع ة الخاصة بھ ق (وضع الخط ام  /٣-١٢ملح ي لألقس ث العلم ة البح خط

ة) ك  ،العلمي يوذل ة  ف ةضوء خط يللبحث  األكاديمي و العلم ث تق ى  محي ى أساس تبن ة عل الخطط البحثي
ة بقضايا  ات الحاسب اآلاألبحاث المتعلق ا وتقني يالتكنولوجي ة، خاصة وأن  ل أتھا بالفعل  األكاديمي ذ نش من

ة من و قبل أعضاء ھيئة التدريس، وإذا فحصنا الرسائل المسجلة من  وھى تتبنى ھذا التوجه ة المعاون الھيئ
ر٢٠١٢وحتى  ٢٠٠٣الفترة  ة لفت ة سنجد أن عدد الرسائل م كعين ية زمني م  الت تھات رة  في مناقش ك الفت تل

ادكتوراه،  ٤٣و رسالة ماجستير ٥٦يصل إلى  ة ب ومعظمھ اقش قضايا متعلق ائل تن ا الحاسبرس  تكنولوجي
ا و اء تكنولوجي ق (البن دريس /٤-١٢ملح ة الت اء ھيئ دكتوراه ألعض تير وال ھادات الماجس ة و ش الھيئ

ة) ىالمعاون النظر إل ة  ، وب الالخطط المقدم ة ب فع ام العلمي ن األقس ةم دد  األكاديمي ا تح د أنھ االت نج المج
  . المرتبطة بسوق العمليستفيد القسم من التوجھات الحديثة  ىالماجستير حتو المتاحة لرسائل الدكتوراه

  
ة ألعضاء ھيئ  ٢٠١٢-٢٠٠٣الرسائل العلمية المحققة في الفترة الزمنية من  مجموع )  ١-  ١٢(جدول

  التدريس والھيئة المعاونة.

  المجموع  رسائل ماجستير  رسائل دكتوراه  العام
١  -  ١  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
١  -  ١  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
١٥  ٦  ٩  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 
٢٣  ١٢  ١١  ٢٠١٠-٢٠٠٩ 
٢١  ١٥  ٦  ٢٠١٢-٢٠١١  
٣٥  ٢٠  ١٥  ٢٠١٣-٢٠١٢ 

 ٩٩  ٥٦  ٤٣  المجموع
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    ٢٠١٢- ٢٠٠٣والھيئة المعاونة من  منجزة ألعضاء ھيئة التدريسالائل س) عدد الر ١- ١٢شكل (

  
  العلميالبحث  في األكاديميةالتزام األقسام العلمية بتنفيذ خطة  ١٢/١/٢

ة   ام العلمي زم األقس ةبتلت ذ األكاديمي يلخطط ا بتنفي ي،لبحث ل وضعتھا الت ع  العلم ة م ات لمتابع وضع آلي
ة موق التنفيذ، ة السنوية لكل باحث ومعرف مؤشرات اإلنجاز  من خالل ف البحثوذلك من خالل المتابع

  .العلمي) نموذج متابعة األبحاث العلمية بالقسم /٥-١٢ملحق (البحثية لتقييم مستوى نجاح تنفيذ الخطة 
  

  كفاءة العملية البحثية  ١٢/٢
 :مؤشرات الكفاءة ٢/١/ ١٢

ا األ األكاديميةتحرص  ا أحد مخرجاتھ ة باعتبارھ ة البحثي اءة العملي د وضعت على االرتقاء بكف ساسية. وق
اءة ميمؤشرات تقي /٦-١٢ملحق (عدة مؤشرات لقياس وتقييم كفاءة العملية البحثية  األكاديمية ة كف  العملي
  ، تشجيع وتحفيز الباحثين، وتحرص على االستفادة من نتائج البحوث في دعم العملية التعليمية.البحثية)

اوني التدريس أعضاء ھيئة على العلمي البحث يقوم ة في ھمومع دريس ف األكاديمي ة الت دد أعضاء ھيئ  ٨٩ع
ى عضو ة  ٤٤ا باإلضافة إل ة المعاون ا. وأعضاء الھيئ دابا جزئي دبا انت نھم  ٢١٧عضوا منت  ١٨٥عضوا م

ذا  فيوجميعھم يشارك  على رأس العمل. وراه أو أبحاث فھ ائل ماجستير أو دكت ة سواء برس العملية البحثي
خالل قائمة  خالل السنوات الخمس األخيرة منصر األبحاث المنشورة لقد تم ح .وجوھرهھو صميم عملھم 

دريس خالل الخمس سنوات  /٧-١٢ملحق ( العلمياإلنجاز  ة الت حصر األبحاث المنشورة ألعضاء ھيئ
ابقة) ددھا  الس ان ع دريس  ابحث ٢٩٠فك ة الت ين بألعضاء ھيئ ةالمعين ل  ٠،٦٥بمتوسط  األكاديمي ا لك بحث

نويا، عضو ھيئة تدريس سنوي دريس س ا. وھذا الرقم يقل عن الرقم المرجعى، بحث واحد لكل عضو ھيئة ت
ة  المحدد من قبل لجنة القطاع الھندسى والوارد بمعايير تقييم المعاھد العليا الھندسية الخاصة (المرحلة الثالث

رار طبقا لالئحتھ األكاديميةمن التقييم). ويعزى ھذا االنخفاض إلى عدم وجود دراسات عليا ب ا الصادرة بق
ع  من السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى رئيس المجلس األعلى للمعاھد العليا الخاصة.  ومن المتوق

رارات  د ق يسزيادته ھذه النسبة بع اء مجلس رئ دعم األمن ة العلمي البحث ل ة للھيئ ة وأعضاء المعاون  ھيئ
دريس ق  الت اء٨-١٢(ملح ورة ألعض اث المنش ر األبح نوات  / حص س س الل الخم دريس خ ة الت ھيئ
ة العلمية ال البحوثھذا باإلضافة إلى ).السابقة ةمشتركة مع مؤسسات علمي ل  والتي دولي يتتمث ائل ف  رس

ملحق (بتمويل ذاتي  بعثات للخارج فيالمبعوثون  األكاديميةيقوم بھا الباحثون ب الدكتوراه التيالماجستير و
ن ال/ ٩-١٢ احثين م ماء الب ان بأس ة بي ائل العلمي تكمال الرس ازة الس ى إج لين عل ة الحاص ة المعاون ھيئ

ة  اكما أن ھناك أبحاث .بعثات ومنح) دريس مع جھات دولي / ١٠-١٢(ملحق قام بھا بعض أعضاء ھيئة الت
  .نموذج لبعض الشھادات الممنوحة من جھات دولية)
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والھيئة المعاونة باألقسام  ألعضاء ھيئة التدريس المنشورة العلمية حصراألبحاث)  ٢ – ١٢( جدول
  خالل الخمس سنوات السابقة. األكاديميةالعلمية ب

  الباحثين عدد  المنشورة األبحاث  العلمي القسم
  ٢٢  ٧٦  ساسيةألا العلوم

  ٣٩  ١١١  العمارة
  ١٩  ٤١  االتصاالت
  ١٢  ٤١  الحاسبات
  ١٢  ٢١  التصنيع
  ١٠٤  ٢٩٠  المجموع

  
دريس  ة الت تفاد بعض أعضاء ھيئ د اس ة و وق ة التعليمي ي تطوير العملي ة ف اثھم العلمي ن خالل ذبأبح ك م ل

تخدامھا مرجع ي  ااس رامجف ا قامت  مواصفات الب ة، كم ةالتعليمي دة ذات  األكاديمي اء وح ب إنش ديم طل بتق
ه أعضاء  وم ب ذي يق طابع خاص الستفادة المؤسسات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع من البحث العلمي ال

الي ھيئة التدريس و / طلب إنشاء وحدة ذات ١١ -١٢ملحق (جاري التصديق عليھا من وزارة التعليم الع
  )طابع خاص

  

 
  األكاديميةأعداد األبحاث المنشورة والباحثين فى األقسام التعليمية ب)  ٢-١٢شكل (

  
وم و ةتق احثين ب األكاديمي دعم الب احثين وإتاحة االتصال بكاب ة الب ة لخدم ة الرقمي ل المكتب ات تفعي ة المكتب ف

دادھا  للجامعات.وقواعد البيانات المدرجة على شبكة المجلس األعلى  وتم تجھيز المكتبة سواء من حيث إم
ع  يبكتب حديثة ودوريات أو خدمة اإلنترنت وعمل موق ةخاص  إلكترون ة و ، بالمكتب  ٥٢٥٢تضم المكتب

ة و اكتاب ة اإلنجليزي االت ا اكتاب ٣١٤باللغ ي مج ة ف ة العربي ات باللغ ة اإللكتروني ية وھندس وم األساس لعل
اء  ا البن ارة وتكنولوجي ة العم ات وھندس ا المعلوم بات وتكنولوجي ة الحاس االت وھندس ا االتص وتكنولوجي

ة و /١٢-١٢ملحق ( التصنيعوھندسة اإلنتاج وتكنولوجيا  ان خاص بالمكتب ا من الكتب آبي خر تحديث لھ
  .واألبحاث العلمية وقواعد البيانات)

     
ا وم  كم ةتق اثھم من خالل  األكاديمي ة فى أبح ة المعاون دم أعضاء الھيئ ة تق نوية بمتابع ة الس ارير المتابع تق

زامھ لتحديدللمشرفين  ات البحث م مدى الت يالبأخالقي -١٢(ملحق . العلمي موإنجازھ موتطور أدائھ علم
 ).نموذج متابعة الباحث /١٣
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ع  ات موق ةوجارى استكمال بيان ة بنشر ب األكاديمي دريس والھيئ ة الت ادة أعضاء ھيئ ات عن بحوث الس يان
ة ب ةالمعاون ة  األكاديمي ل المكتب ى تفعي ة،باإلضافة إل ا  الرقمي تم كم اء إي ة نش ائل العلمي ات للرس د بيان قواع

ائل ملخصات ل نسخ اسطوانةو األكاديميةطبقا لخطة البحث العلمي ببالمكتبة  تير،رس دكتوراه،و الماجس  ال
ة و /١٢-١٢ملحق (ألبحاث المنشورة خاصة بملخصات انات كما توجد اسطوا ان خاص بالمكتب خر آبي

  تحديث لھا من الكتب واألبحاث العلمية وقواعد البيانات).

  العلمي:تشجيع وتحفيز البحث  ٢/ ٢/ ١٢
  كالتالي:عدة وسائل لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين  األكاديميةتضع 
ى درجة الم للباحث يصرف - د حصوله عل غ بع تير مبل ه،٣٠٠اجس ى درجة  جني د حصوله عل وبع

غ  دكتوراه مبل دكتوراه  ٧٠٠ال تير وال الة الماجس داد رس أة إلع ه كمكاف رار / ١٤-١٢ملحق (جني ق
 .)رئيس مجلس األمناء لدعم الھيئة المعاونة وأعضاء ھيئة التدريس للدارسات العليا

ةكما صدر قرار مجلس  - اريخ  األكاديمي دعم طا ٣٠/١٢/٢٠١١بت يلب الماجستير بحد أقصى ب  ف
ات ال ة بالكلي ه، ١٠٠٠ ـحكومي غ  جني دكتوراه بمبل م طالب ال ه، ١٠٠٠ودع / ١٤-١٢ملحق ( جني

 .)قرار رئيس مجلس األمناء لدعم الھيئة المعاونة وأعضاء ھيئة التدريس للدارسات العليا
رار/ ١٥-١٢ملحق (٢٠١٤-٢٠١٣من  اً بدء هجني ٢٠٠٠ إلى  وتم تعديل المبلغ  - رئيس مجلس  ق

 ).األمناء لتعديل مبلغ دعم الھيئة المعاونة في الدراسات العليا
المجالت العلمية العالمية بحد أقصى خمسمائة  فيتكلفة النشر  ألعضاء ھيئة التدريسكما يصرف  -

دريس  /١٤-١٢ملحق (جنيه  ة الت ة وأعضاء ھيئ قرار رئيس مجلس األمناء لدعم الھيئة المعاون
 .)للدارسات العليا

ر خالل ألكما يصرف  - رة أو أكث عضاء ھيئة التدريس مقابل حضور مؤتمرات داخلية متخصصة م
غ  الماليالعام  ا ال يتعدى مبل ه  ١٠٠٠الواحد بم نويا. جني رار رئيس مجلس / ١٤-١٢ملحق (س ق

 )األمناء لدعم الھيئة المعاونة وأعضاء ھيئة التدريس للدارسات العليا
ا يصرف  - درألكم ة الت ؤتمراتعضاء ھيئ ل حضور م ة يس مقاب رة  دولي الث متخصصة م ل ث ك

ة / ١٤-١٢ملحق (. جنيه ٥٠٠٠بما ال يتعدى مبلغ  سنوات دعم الھيئ اء ل قرار رئيس مجلس األمن
 )المعاونة وأعضاء ھيئة التدريس للدارسات العليا

 
ريم  األكاديميةوتقوم  زين بتك نالمتمي احثين م ل  في الب ة  السنويالحف اإلعالن / ١٦-١٢ملحق (لألكاديمي

 عن الحفل السنوي لألكاديمية ونموذج من شھادات التقدير).
  

دريس لة على توفير الدورات الالزمة ألعضاء ھيئ األكاديميةكما تساعد  اء بالت يم ة جودالرتق (ملحق التعل
  صور من شھادات الدورات وبرتوكوالت التعاون مع الجھة المانحة للدورة)./١٧-١٢

  
  التعليمية:دعم وتعزيز العملية  في العلميبحث مساھمة ال ١٢/٢/٣

تعلم  العلميعلى أن تكون منھجية البحث  األكاديميةتحرص  وأخالقياته واضحة وموجودة ضمن أھداف ال
اة  فيويتضح ذلك  لبرامجھا،المستھدفة  ررات الدراسية والحي ين المق معظم المقررات حيث يوجد ارتباط ب

  .العملية
ائج التعل  ات البحث تتضمن النت ة وأخالقي ة منھجي رامج التعليمي تھدفة للب ة المس ي. يمي ا يحرص العلم كم

كما يكلفون الطالب بمجموعة أبحاث  مواعيدھا، فيأعضاء ھيئة التدريس على انتھاء المقررات الدراسية 
  .معھم العلميكما يرحب األساتذة والھيئة المعاونة باألسئلة والحوار  الدراسي،مرتبطة بالمقرر 

ررات و رامج والمق يوجد ارتباط عضوى بين نتائج األبحاث العلمية وعملية التطوير المستمر لمحتويات الب
ا ونشرھا واستخدامھا  دريس بتأليفھ ة الت وم أعضاء ھيئ ة المراجع التى يق حيث تدعم نتائج األبحاث العلمي

  )M578-Hydraulic Power Systems(ملف مقرر  M578كمراجع أساسية للمقررات مثل مقرر 
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  العلميتمويل البحث  ٣/ ١٢
ل البحث   تم تموي يي ة  العلم اً لالئح ةطبق ة  األكاديمي ى ميزاني اء عل ةوبن ا  ،األكاديمي د بعض كم توج

ل  ة مصادر التموي ات لتنمي ذاتياآللي ي،للبحث  ال ذل العلم ة تب وارد  أقصى األكاديمي تخدام الم ا الس طاقتھ
، حيث األكاديميةدعم البحوث العلمية للباحثين من داخل تزايد وقد  يات.المالية المتاحة بكفاءة وطبقاً لألولو

ام ( ه لع ت قيمت والي ٢٠١٣–٢٠١٢بلغ ف جني ١١٩) ح ة  هأل االت تطبيقي ي مج وث ف دعم بح مصري ل
  :٢٠١٣كان من أبرز ھذه المشاريع البحثية لعام ووقضايا التكنولوجيا وتقنيات الحاسب اآللي، 

  (علوم أساسية) حمودعبير حسن م /رسالة دكتور
  عاصم بدر الدين (اتصاالت) /رسالة المھندس
  قسم العمارة)(ماجد نبيل  /رسالة دكتور

  ماجستير (قسم الحاسبات) -علي صالح  /رسالة المھندس
  ماجيستر (قسم تصنيع) -رسالة المھندسة أسماء محمد صالح 

ة  ل خط ي داخ ة البحث العلم رت ميزاني د ذك ةوق ع للبحث ال األكاديمي ـلمي، وتتوق ةع تفادة  األكاديمي االس
الي يم الع ن وزارة التعل ا م ديق عليھ اري التص ي ج اص والت ابع الخ دة ذات الط ن الوح ل م    بالتموي

  طلب إنشاء وحدة ذات طابع خاص) /١١-١٢(ملحق 
  

  أنشطة علمية أخرى  ٤/  ١٢
  مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات  ١/  ٤/ ١٢

ة  احثيھاعن طريق ب األكاديميةترتبط  دول األجنبي ل ذاتي من الباحث بعدد من االتفاقيات مع ال  بتموي
ةأات المصرية مثل جامعة القاھرة والشراكة مع جامعات الجامعو بعض / ١٠-١٢ملحق ( وروبي نموذج ل

ى  في األكاديمية وتشارك ، الشھادات الممنوحة من جھات دولية) ا إل مشروعات بحثية من خالل مبعوثيھ
ة المانحة هبتمويل ذاتي من الباحث نفس بيةالدول األجن ة ،  والجھ ات داخلي ى بعث ات تنقسم إل ذه البعث ، وھ
ات خ اء وبعث نح انتم ة ، وم راكة ارجي ق (وش ة ١٨-١٢ملح دوات العلمي ة الن اريح إقام ن تص ور م / ص

ام الدراسي  ا )٢٠١٣-٢٠١٢وورش العمل للطلبة للع رات مع المؤسسات ، كم ادل الخب ات لتب  توجد آلي
ة)( األكاديميةالتعليمية المناظرة من خالل االنتدابات ب دخر وثيقة اإلمكانيات البشرية لألكاديمي ، حيث ال ت

ة دا  األكاديمي يجھ اون  ف جيع التع ير وتش يتيس ى  العلم اظرة عل ر المن اظرة وغي ات المن ين الكلي ا وب بينھ
 سسات العلمية من خالل االنتداباتالمستوى المحلى من خالل ترشيح أعضاء ھيئة التدريس للتدريس بالمؤ

.  
  

  ليھاإعضاء ھيئة التدريس المنتدبين والجامعات المنتمين أ) بيان السادة  ٣- ١٢جدول (
  القسم العلمي  أستاذ واستاذ مساعد  مدرس  جھة العمل

  عداديإ  ١  -  جامعة القاھرة
  العمارة  ٣  -  جامعة عين شمس

  العمارة  ٣  ٤  جامعة حلوان
  العمارة  ٤  -  جامعة الفيوم
  العمارة  -  ١  فنون جميلة

  العمارة  ٢  ١  جامعة قناة السويس
  العمارة  -  ١  جامعة الزقازيق
  العمارة  ١  -  جامعة المنوفية

 العمارة  ٣  ٢  زھرجامعة األ
  العمارة  -  ١  سيوطجامعة أ

  العمارة  ١  ٢  جامعة بنھا ھندسة شبرا
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 العمارة  ٢  ١  مركز بحوث البناء
  اتصاالت-تصنيع- الحاسبات  ١  ٦  القوات المسلحة
  العمارة  -  ١  استشاري عام
  تصنيع  ١  -  الجامعة الحديثة

  تصنيع  ١  -  لمانيةالجامعة األ
  العمارة  -  ١  جامعة مصر الدولية

  العمارة  ١  -  كاديمية الشروقأ
    ٢٤  ٢١  جمالياإل

  

 
  ) الجھات التى تم االستعانة بھا فى تبادل الخبرات ٣- ١٢شكل (

  
  العلمية: واألنشطة المؤتمرات ٢/  ٤/ ١٢

د في العلمية المؤتمرات  تنظيم في األكاديمية تشارك ذي عق اني ال دولي الث ؤتمر ال وقد تم المشاركة في الم
ات ا والمعلوم ة للتكنولوجي ة الحديث ة بالجامع ة الھندس اب كلي ق رح ھادات  /١٧-١٢.(ملح ن ش ور م ص

  للدورة).الدورات وبرتوكوالت التعاون مع الجھة المانحة 
 وقد للبحث العلمي، األكاديميةألكاديمية كما ھو مدرج بخطة علمي لري التحضير ألول مؤتمر كما انه جا

ملحق (العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية  فيشارك أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة 
-٢٠١٢لبة للعام الدراسي / صور من تصاريح إقامة الندوات العلمية وورش العمل للط١٨-١٢

/ نموذج ١٣-١٢ملحق (لحضور المؤتمرات العلمية المحلية والدولية  ماديا األكاديميةوتدعمھم  ،)٢٠١٣
  ).متابعة الباحث

ات العلمية وحلقات البحث وفى الندو ،األكاديميةتنظمھا  التيالمؤتمرات العلمية  فييتم إشراك الطالب 
- ٢٠١٢ة الندوات العلمية وورش العمل للطلبة للعام الدراسي صور من تصاريح إقام /١٨-١٢ملحق(

٢٠١٣(  
، وقد ى خرأكما شارك العديد من أعضاء ھيئة التدريس بتحكيم مشاريع تخرج في جامعات وأكاديميات 

  داخل منظمات وجمعيات قومية ودولية. شارك بعض من أعضاء ھيئة التدريس في التمثيل
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  الفاعلية التعليمية

  دراسات العلياال  ١٣
  

المصدق عليھا من السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى رئيس المجلس  األكاديميةال تتضمن لوائح 
 األكاديميةفھذا المعيار ال ينطبق على نشطة للدراسات العليا. وبناء عليه أاألعلى للمعاھد العليا الخاصة أى 

تقدم دعما متواصال ألعضاء  األكاديميةالرغم من ذلك فإن الحديثة للھندسة والتكنولوجيا بالمعادى. وب
  الھيئة المعاونة إلنھاء دراساتھم العليا خاصة ما يلى:

ى درجة الماجستير  للباحث يصرف - د حصوله عل غبع أة بمبل ه،٣٠٠ مكاف ى  جني د حصوله عل وبع
أة بدرجة الدكتوراه  ه مكاف غ يصرف ل دك ٧٠٠مبل الة الماجستير وال داد رس ه إلع ملحق (توراه جني

ات / ١-١٣ دريس للدارس ة الت اء ھيئ ة وأعض ة المعاون دعم الھيئ اء ل س األمن يس مجل رار رئ ق
 .)العليا

ع  - تم رف ا ي ة مجلس القسم المختص. كم ى موافق اء عل تتم ترقية المعيد إلى درجة مدرس مساعد بن
ي الى رئ يم الع ر التعل يد وزي ى الس دكتوراه إل ا مجلس  سأوراق الحاصل على درجة ال د العلي المعاھ

د  األكاديميةالخاصة للتعيين عضوا بھيئة التدريس ب بناء على موافقة مجلس القسم المختص. وتعتم
ة  اء الھيئ ن أعض دكتوراه م ة ال ى درج لين عل ى الحاص دريس عل ة الت اء ھيئ ادة أعض ة زي خط

 المعاونة.
س  - رار مجل در ق ةص اريخ  األكاديمي تير  ٣٠/١٢/٢٠١١بت ب الماجس دعم طال دفب روفات ل ع مص

د أقصى التسجيل  يبح ات ال ف ة بالكلي ه ١٠٠٠ ـحكومي نويا جني غ  ،س دكتوراه بمبل ب ال م طال ودع
ة وأعضاء / ١-١٣ملحق ( ،سنوياا جنيھ ١٠٠٠ ة المعاون دعم الھيئ اء ل قرار رئيس مجلس األمن

 .)ھيئة التدريس للدارسات العليا
غ  - ديل المبل م تع ى وت دء هجني ٢٠٠٠إل ن  اً ب يس مجلس / ٢-١٣لحق م(٢٠١٤-٢٠١٣م رار رئ ق

 ).األمناء لتعديل مبلغ دعم الھيئة المعاونة في الدراسات العليا
 

ويجرى حاليا التصديق على بروتوكول تعاون مع كلية الھندسة بجامعة حلوان إلجراء الدراسات العليا 
جيا بالمعادى تحت الحديثة للھندسة والتكنولو األكاديميةلدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه بمقر 

الحديثة  األكاديميةعلى أن تمنح الدرجة من جامعة حلوان بنفس األسلوب المتبع مع إشراف جامعة حلوان 
. وسيمكن ھذا القرار من تحديد تخصصات أعضاء الھيئة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا اإلدارة بالمعادى

أفضل  متسھيل التسجيل وإمكان تقديم دع المعاونة الستكمال تخصصات أعضاء ھيئة التدريس إضافة إلى
الحديثة لعلوم الكمبيوتر  األكاديميةالدراسات  / إعالن بدء٣- ١٣ملحق ( للدارسين علميا وإداريا

  .)وتكنولوجيا اإلدارة بالمعادى
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  الفاعلية التعليمية

  إدارة الجودة  ١٤
  

  إدارة الجـــودة ١٤
داخلي للنظام ال اإلدارة الجودة، كما أعدت كتيب اداخلي االتكنولوجيا نظامللھندسة والحديثة  األكاديميةأنشأت 

النظام الداخلى وثيقة ( األكاديميةب دارة الجودة وآليات العمل ومؤشرات التقييم المستمر لجودة األداءإل
 مؤسسيةبإجراء تقويم شامل ومستمر لقدرتھا ال األكاديميةنظام إدارة الجودة بلتزم . ويإلدارة الجودة)

خطط الضعف وعمل نقاط  القوة والعمل على تعزيزھا، وكذلك نقاط ، بھدف تحديدوفاعليتھا التعليمية
ام التعليمية، العاملون، اإلدارة العليا، األقساألطراف المعنية ( كما تشارك معالجتھا.التحسين الالزمة ل

  .دارة الجودةإ) فى نظام األطراف المجتمعية ذات العالقةو الطالب
  

  وحدة ضمان الجودة ١٤/١
في  األكاديميةبقرار من السيد عميد  األكاديميةب "االعتمادو التعليم جودةمكتب "تم تشكيل   

 يتضمن: ١/٦/٢٠٠٧إلى  ٢٥/١/٢٠٠٦يوجد تقريريوضح أعمال المكتب فى الفترة من . ٢٥/١/٢٠٠٦
 ١/٦/٢٠٠٧إلى  ٢٦/١٢/٢٠٠٦بيان باألعمال التى تمت خالل الفترة من  -مھام المكتب -تشكيل المكتب

 يعامل. )١/٦/٢٠٠٧إلى  ٢٥/١/٢٠٠٦تقرير عن أعمال المكتب خالل الفترة من  /١ - ١٤(ملحق 
يتضح ذلك من الھيكل و مباشرة األكاديميةكمكتب مستقل إدارياً، ويتبع عميد  االعتمادو التعليم جودةمكتب 

لمكتب الجودة الئحة معتمدة من مجلس  .)الھيكل التنظيمى لألكاديمية وثيقة(التنظيمى لألكاديمية 
وتشكيله  االعتمادقرار إنشاء مكتب توكيد الجودة و /٢ - ١٤(ملحق ومن رئيس مجلس األمناء األكاديمية
رسالة المكتب  - األكاديميةإنشاء مكتب ووحدات الجودة ب تشمل الالئحة على:. التنفيذية) هوالئحت

أھداف المكتب  - المكتب ورؤى وحدات الجودة باألقسامرؤية  - ورساالت وحدات الجودة باألقسام
اختصاصات مجلس إدارة  - تشكيل وحدات الجودة باألقسام - تشكيل مجلس إدارة المكتب - والوحدات
المــوارد  - حوافر أعضاء مجلس إدارة المكتب والوحدات - ختصاصات وحدات األقساما - المكتب

: تشكيل وحدات الجودة ٣ -١٤(ملحق. ل المكتب والوحداتمراقبة جودة عمو البشــرية والمـادية
  .باألقسام)

م وقيو يتولى المكتب مھام التقويم الذاتى المستمر للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لألكاديمية.  
  :التاليةمھام الالمكتب بتنفيذ 

 لتدريس ومعاونيھميئة األعضاء ھـ الندواتو ضراتمحاعدد من ال تم عقديث ح :نشر ثقافة الجودة -١
 دواتنالمحاضرات والبيان  /٤ - ١٤ملحق( بلطالاو األكاديميةوالمھندسين ومعظم العاملين ب

  لنشر ثقافة الجودة).
ھاز اإلدارى فى جالتدريس ومعاونيھم وأعضاء ال ئةعقد دورات تدريبية للسادة أعضاء ھيتنظيم  -٢

ن بيا /٥ -١٤ملحق(جودة التعليم  ة القومية لضمانئالھيبالتنسيق مع مجاالت جودة التعليم 
صور و بيان /٦-١٤ملحق( ،)فى مجال جودة التعليم التدريببأسماء الحاصلين على دورات 

 .)شھادات التدريب
"الدراسات العليا ا لجنة حيث الينطبق معيار ١٤ان للدراسة الذاتية وعددھا جقام المكتب بتشكيل ل -٣

المصدق عليھا من السيد وزير التعليم  األكاديميةئحة ورودھما بال لعدم األكاديميةوالبحوث" على 
. ثم أعيد تدقيق تشكيل )األكاديميةئح وال ائقوث(العالى (رئيس المجلس األعلى للمعاھد الخاصة) 

ھيئة  ولمتطلبات األكاديميةلجان الدراسة الذاتية عدة مرات طبقاً لظروف أعضاء ھيئة التدريس ب
 ١٣-يتضمن عدد  ٤/٦/٢٠١٣بتاريخ  جان الدراسة الذاتيةلل ضمان الجودة. صدر آخر تشكيل
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لجنة بعد إضافة لجنة "البحث العلمى" وتم حذف لجنتين بعد دمج معايير التقييم الصادرة عن 
 .)قرارات تشكيل لجان الدراسة الذاتية /٧ -١٤ملحق(فقط  امعيار ١٤-الھيئة القومية لتكون 

لدراسة مھامھا ومتابعة عملھا حيث كانت مھمة اللجان جتماعات للجان الدراسة الذاتية اتم عقد  -٤
جتماعات لجان امحاضر  /٨-١٤ملحق( االعتمادلى مستوى إ األكاديميةرتقاء بتتلخص فى اال

 .)الدراسة الذاتية والندوات المتعلقة بھا
 
-١٤ملحق( در البشرية المؤھلة للعمل بالمكتبتوفير الكواألكاديميةعلى العليا ل دارةتحرص اإل  

تقديم كافة أشكال وكذا  )وتأھيلھم والدورات التدريبية الحاصلين عليھا مكتب الجودةحصر العاملين ب /٩
ى. حيث تم تجھيز المكتب بعدد من أجھزة حاسب وخط لشبكة المعلومات الدولية ومكاتب الدعم الماد

المادية  تبمكحصر معتمد بإمكانيات ال /١٠-١٤ملحق(ودواليب لحفظ الوثائق وماكينات تصوير 
شھادات تقدير في صورة الدعم المعنوى للعاملين فى مجال الجودة  األكاديمية تقدم كما ).وتجھيزاته

بعض صور الدعم المعنوى للعاملين  /١١-١٤ملحق( المالية إضافة إلى المكافآتللمجھود المبذول منھم 
للوحدة ألداء الالزمة  لماليةعلى توفير المخصصات ا األكاديميةإدارة  تحرصكما  .فى مجال الجودة)

  ).للسنوات الخمس األخيرة األكاديميةميزانية وثائق ( بصورة جيدةمھامھا 
 العليا وزارة التعليم العالى (إدارة المعاھد ستفادة من الدعم الذى تقدمةباال األكاديمية قومت  
  ا ھذه الجھات، كمثال:والمعاھد البحثية األخرى من حضور ورش العمل والندوات التى تعقدھ الخاصة)

عن األقمار  ورشة عمل عن " رلحضو األكاديميةدعوة من أكاديمية البحث العلمى للسيد عميد  -
. شملت ٧/٣/٢٠١٣ستشعار من بعد يوم األحد المتناھية الصغر"، ينظمھا مجلس علوم الفضاء واال

 :األھداف العلمية والتقنية للورشة على

 فضاء داخل المنطقة العربية لما لھا من أھمية قصوى فى كافة وصناعة تكنولوجيا ال توطين علوم
 نواحى األنشطة التعليمية والتطبيقات المدنية.

  حتياجات الصناعة داخل المنطقة العربية اخدمة أھداف تطوير التعليم الھندسى ومشاركتة فى
 وباألخص داخل ج م ع.

 ) تجميع وتصنيع أقمار صناعيةEducation Kitsدريب والبحث العلمى.) ألغراض الت 
  تفعيل مھارات الطالب فى فروع ھندسة علوم الفضاء وصناعة األقمار الصناعية بما تشمله من

ھداف تطوير التعليم وتأھيل الطالب لمتطلبات عصر يخدم أ سية ممادكافة التخصصات الھن
 الفضاء وتكنولوجيا المعلومات.

حضور ورشة عمل يوم الثالثاء الموافق ل األكاديميةد عميد للسي )لجنة التعليمرة التعليم العالى (وزادعوة 
وموضوعھا " نحو جودة التعليم الھندسى الخاص" حيث تم عرض تقارير لجان التقييم  ٢٣/٤/٢٠١٣

وإتاحة الفرصة لعمداء المعاھد لعرض خطة المعھد لتالفى السلبيات فى معھده كما يراھا، ويكون للجنة 
ً والتى سيتم  التقييم تقدير مدى إمكانية عليھا تحديد أعداد بناًء تطبيق ھذه الخطة والتى يتم متابعتھا سنويا

تقييم المعاھد العليا الھندسية: مرحلة أولى  ائق(وث. ٢٠١٣/٢٠١٤الطالب الذين سيتم قبولھم فى عام 
  ).٢٠١٣مرحلة ثالثة و ٢٠١٢، مرحلة ثانية ٢٠١١

 األكاديميةللسيد عميد  )ات تطوير التعليم العالىوحدة إدارة مشروعرة التعليم العالى (وزادعوة  -
التعرف على أھداف وحدة إدارة وموضوعھا " ٢/١٢/٢٠١٣ين الموافق ثنحضور ندوة يوم اإلل

 شتملت الندوة على:عات تطوير التعليم العالى"، حيث امشرو
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 التعارف. 
 .نشأة وحدة إدارة مشروعات التطوير 

 تى توفرھا (الموقع اإللكترونى).الخدمات الو دور الوحدة فى التطوير 
 االعتمادمعايير الھيئة القومية لجودة التعليم و. 
  االعتمادمردود. 

 .(الخطوات المستقبلية للبدء فى تفعيل التعاون) خارطة الطريق المستقبلية  
 األكاديميةوالسيد وكيل  األكاديميةبيان بورش العمل التى حضرھا السيد عميد  /١٢ - ١٤(ملحق 

  ة).بالوزار
من  االعتمادو القومية لضمان الجودةستفادة من الدعم الذى تقدمة الھيئة على اال األكاديمية عملت  

لجنة إعداد  مثل: المختلفة لجانھاو فى أنشطة الھيئة األكاديميةب ريستدال خالل: مشاركة أعضاء ھـيئة
لجنة إعداد المعايير لقياسية للھندسة، معايير القومية الجنة إعداد ال، عتماد مؤسسات التعليم العالىامعايير 

كاديمية لبرامج أعضوية لجان إعداد معايير ، لجنة التعليم العالىللمدارس الثانوية الصناعية،  األكاديمية
عضوية لجان و راجعين المعتمدين للتعليم العالىعضوية لجان الم، خاصة للتعليم الھندسى الجامعى

ستالم ملفات بعض صور لوثائق ا /١٣- ١٤ملحق(ليم قبل الجامعى دين لمؤسسات التعالمراجعين المعتم
م عقد عدد من الدورات التدريبية على أعمال كذا ت. مؤسسات تعليمية للمراجعة الخارجية من الھيئة)

ن بأسماء بيا /٥ -١٤(ملحقالھيئة ن من و، حيث قام بالتدريب فى ھذه الدورات مدرباألكاديميةالجودة ب
صور شھادات و بيان /٦ -١٤ملحق( و )فى مجال جودة التعليم التدريبات الحاصلين على دور

   ).التدريب
، من أمثلة ذلك: التغذية هتوسائل متنوعة لممارسة أنشط األكاديميةب مكتب جودة التعليم يستخدم  
ائق المراجعة الداخلية وث(المراجعات الداخلية  ،)ستبيانات األطراف المعنيةا /١٤-١٤ملحق(الراجعة 

. تقارير المراجعين الخارجيين)ائق وث( الخارجية للبرامجالمراحعات  و )لمواصفات المقررات والبرامج
ليعرض ويناقش قضايا جودة التعليم  األكاديميةيحضر مدير مكتب جودة التعليم اجتماعات مجلس كما 

مية من الموضوعات المؤسسية والتعلي االعتماد. وتعد مناقشات موضوعات الجودة ومعايير األكاديميةب
خالل السنوات األخيرة. وقد تناولت مناقشات المجلس  األكاديميةاألساسية فى جميع اجتماعات مجلس 

 األكاديميةمناقشة الجزء القانونى من الئحة  –ستعراض مطالب األقسام بخصوص الجودة ا إجماال
إعادة  –سة المدنية دتخصص الھنالئحة الساعات المعتمدة الخاصة ب -الخاصة بنظام الساعات المعتمدة 

تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجان  – األكاديميةسم االتجھيز لعمل مجلة علمية ب –تشكيل مكتب الجودة 
ستكمال ملفات الجودة الخاصة ا –تشكيل لجنة للتحقيق فى مخالفات معاونى أ. ھـ. تد.  –الدراسة الذاتية 

الرد على تقرير لجنة  –ظام لتلقى شكاوى الطالب والموظفين وضع ن –باألقسام لمواد الساعات المعتمدة 
ستبيانات على الطلبة فى بداية توزيع اال –الئحة الجزاءات الخاصة بمخالفات معاونى أ. ھـ. تد.  –التقييم 

جتماع امن كل قسم لحضور  ينترشيح عدد خمسة معيد –الفصل الدراسى تحت إشراف قسم المتابعة 
ات التعليم والتعلم لألكاديمية ووثيقة الميثاق استراتيجيلى وثائق: الھيكل التنظيمى، ق عالتصدي –الجودة 

ستكمال ملفات ا – األكاديميةختيار وتعيين القيادات معايير او األخالقى لممارسات المھنة لألكاديمية
مناقشة  –ى متحان التحريرالتأكيد على شكل ورقة ا –مقررات الساعات المعتمدة المطلوبة من األقسام 

التأكيد على ضرورة عقد مؤتمرات الجودة  –ختيار العاملين المميزين لتكريمھم االرضا الوظيفى و
المخالفات التعليمية للسادة  –الخاصة باألقسام فى مواعيدھا التى سبق وتم تحديدھا من قبل رؤساء األقسام 

الموقع اإللكترونى  – راف المجتمعيةات السنوية لألطيالتحضير لعقد الملتق –أ. ھـ. تد. ومعاونيھم 
إجراءات الحصول على الدعم المالى الخاص باألبحاث العلمية لكل من السادة أ. ھـ. تد.  – لألكاديمية

عرض أجندة الفصل  –التوصيف الوظيفى  –مناقشة نتائج وتوصيات الملتقى السنوى  –ومعاونيھم 
ستطالعات الرأى امناقشة  –فات الھيئة المعاونة مخال – ٢٠١٣/٢٠١٤الدراسى الثانى للعام الدراسى 

ونتائج قياس رضاء الطالب والتوصيات قيام مدير مكتب الجودة بحصر أعمال لجان الدراسة الذاتية 
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محاضر  /١٥- ١٤حق(مل االعتمادو لضمان الجودة للھيئة القومية االعتمادوتحديد موعد لتقديم طلب 
  ايا الجودة).التى نوقشت فيھا قض األكاديميةمجالس 

  
  المستمر والتطوير للقدرة المؤسسية تقويمال ١٤/٢
  :عملية التقويم ١٤/٢/١

 ذاتيةوبالتنسيق مع اللجان المشكلة إلجراء الدراسة ال األكاديميةيقوم مكتب جودة التعليم ب  
 القدرة المؤسسية طبقاً  عناصرل الدورى لتقويما مشاركة األطراف المعنية بإعداد خطط إلجراءاتو

خطط األعمال / ١٦-١٤ملحق( االعتمادالصادرة عن الھيئة القومية لضمان جودة التعليم و للمعايير
   ).يةلمؤسسا الدورية لتقويم عناصر القدرة

 والتدريب من الشركات والوزارات ستفادة بآراء جھات التوظيفعلى اال األكاديميةكما تحرص   
الملتقى السنوى  ائقوث(قد ملتقيات سنوية تجمع ھذه الفئات ب بعوالطالوأولياء األمور المختلفة  الھيئاتو

 األكاديميةستعراض اإلمكانيات المادية والبشرية لألكاديمية والتى أھلت احيث تم  لألطراف المجتمعية).
ستعراض عدد اكذلك تم و .٢٠١٧ن تحصل على شھادة المعادلة من المجلس األعلى للجامعات حتى عام أل

والتحكم فى الطائرات  GSMلطالب التى منھا وسائل اتصاالت حديثة باستخدام من مشاريع تخرج ا
 الخريجين بين تواصلالم كان من أھم توصيات ھذه الملتقيات: دعو ت.و(بدون طيار) ونقل الصور بالروب

عمل ويتم ذلك بغرض تحديد نقاط القوة وتعزيزھا ونقاط الضعف و. األكاديمية معاملوتحديث  األكاديميةو
  ).يةلمؤسسا الخطة التنفيذية لتطوير وتعزيز القدرة/١٧-١٤ملحق(طط التحسين الالزمة لعالجھا خ

  للقدرة المؤسسية: أنشطة التعزيز والتطوير ١٤/٢/٢
  المستمر للقدرة المؤسسية تحسن األداء الكلى لألكاديمية ومن أمثلة ذلك:نتظام عملية التقويم نتيجة ال -أ

تيب النظام الداخلى إلدارة كوثيقة ( راجعة الداخلية والتقويم المستمرإيجاد آلية واضحة للم) ١(
 الجودة).

أمثلة للتحديث السنوى / ١٨-١٤ملحق(تزويد المعامل باألجھزة والمعدات الالزمة  )٢(
 .للمعامل)

بيان بالدورات التى  /١٩-١٤(ملحق األكاديميةعمل دورات لتأھيل ورفع كفاءة العاملين ب) ٣(
  .)أو خارجھا لتأھيل ورفع كفاءة العاملين يةاألكاديمعقدت ب

  البرامج والمشروعات لتعزيز القدرة المؤسسية، منھا: تم عمل بعض - ب 
خطة تحسين  /٢٠- ١٤(ملحق ستخدام التكنولوجيااتطوير مھارات الجھاز اإلداري فى ) ١(

 .)مھارات الجھاز اإلدارى فى إستخدام التكنولوجيا
ة طإعداد خط )٢( ة / األسبوعية / الشھرية / السنوية) للصيانة الدوري ة لمرافق (اليومي  األكاديمي

 .)األكاديميةخطط الصيانة الدورية لمرافق  /٢١-١٤(ملحق
  

  

  التقويم المستمر للفاعلية التعليمية١٤/٣
ال  ابالفاعلية التعليمية باعتبارھا ھدف اخاص اھتماماللھندسة والتكنولوجيا  الحديثة األكاديميةولى ت
  حياد عنه.يمكن ال

  
  :التقويم عملية ١٤/٣/١

اللجان المشكلة إلجراء الدراسة الذاتية بإعداد  بالتنسيق مع األكاديميةمكتب جودة التعليم ب قومي
المحددة بمعايير التقويم الصادرة عن الھيئة الفاعلية التعليمية خطة لإلجراءات الدورية لتقويم عناصر 

الفاعلية خطط األعمال الدورية لتقويم عناصر  /٢٢- ١٤ملحق( داالعتماالقومية لضمان جودة التعليم و
  ).التعليمية

 صر الفاعلية التعليميةعلى إشراك األطراف المعنية في عملية تقويم عنا األكاديميةتحرص 
كان من أھم توصيات ھذه الملتقيات: إنشاء قسم و الملتقى السنوى لألطراف المجتمعية). ائقوث(
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 منھا. مع الجامعات األخرى وخاصة الخارجى األكاديمية طالبودعم تواصل  كاديميةاألب للدراسات العليا
بما  يلھا وإعالنھا في المجالس التاليةويتم تحل التعليم المختلفةجالس نتائج التقييم في م األكاديميةتناقش كما 

قضايا التى نوقشت فيھا  األكاديميةمحاضر مجالس  /١٥-١٤حق(ملومصداقيتھا يضمن شفافيتھا 
  الجودة).

  
  أنشطة التعزيز والتطوير للفاعلية التعليمية: ١٤/٣/٢

حصر الممارسات الفعلية لتعزيز و التعليمية الفاعليةتحليل نتائج تقويم ب مكتب جودة التعليم قومي
  .)تعزيز الفاعلية التعليميةو الخطة التنفيذية لتحسين /٢٣- ١٤ملحق( الفاعلية التعليمية وتطوير

  
  لة والمحاسبةءاالمس ١٤/٤

وأعضاء  األكاديمية ةلتزام قياداللتحقق من  ھامةلة والمحاسبة من العمليات الءتعتبر عملية المسا
بالقوانين واللوائح المنظمة لألداء الخاص بالفاعلية  األكاديميةھيئة التدريس ومعاونيھم، والعاملين ب

لة في مجاالت الفاعلية التعليمية على علقة بالمساءتطبيق القوانين المت على األكاديمية. لذا تعمل التعليمية
 ٥٢في شأن تنظيم الجامعات وقانون رقم  ١٩٧٢لسنة  ٤٩خاصة قانون رقم  األكاديميةجميع العاملين ب

 - ١٤(ملحقولوائحھم  ٢٠٠٣لسنة  ١٢للمعاھد العليا) وقانون العمل الموحد رقم (بالنسبة  ١٩٧٠لسنة 
لوائح والقوانين المتعلقة على مراجعة وتفعيل ال األكاديميةتحرص  .)صور من القوانين واللوائح /٢٤

لة ءالمتعلقة بالمسا األكاديميةمن الئحة  ةصور /٢٥ - ١٤(ملحقلة فى مجاالت الفعالية التعليمية ءبالمسا
 األكاديميةتحرص  .)األكاديميةعتماد الئحة امحضر  /٢٦ -١٤(ملحق .)في مجاالت الفاعلية التعليمية

نماذج من إجراءات  /٢٧ - ١٤(ملحق من أھمية لدعم الفاعلية التعليمية الما لھ فعيل تلك اللوائحعلى ت
 لة والمحاسبة واإلثابة فيما يخصءإضافية للمسا أساليب األكاديمية.  كما تبتكر )األكاديميةتطبيق الئحة 

قرار السيد رئيس ، كمثال: نجازتحسين الفاعلية التعليمية وغالباً تقتصر ھذه األساليب على اإلثابة حال اإل
قرار و مالية اشھادات تقدير ومنح األكاديميةن ببخصوص منح العاملين المتميزي األكاديميةمجلس إدارة 

ألداء  األكاديميةب ) من العاملين المتميزين٥بتقديم منحة مجانية لعدد ( األكاديميةالسيد رئيس مجلس إدارة 
لبعض أساليب اإلثابة للعاملين نماذج  /٢٨ -١٤(ملحقفى أداء العمل  ظامنتعلى الكفاءة واالبناًء  العمرة

  .)األكاديميةالمميزين ب
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  قائمة بوثائق األكاديمية
  

  وثيقة الدراسة الذاتية -١
 البيانات الوصفية لألكاديمية وبيان وثائق االعتمادوثيقة  -٢
 وثيقة الخطة االستراتيجية -٣
 ألكاديميةوثيقة الھيكل التنظيمى ل  -٤

  ٢٠٠٠وثيقة الئحة األكاديمية لعام   -٥

  .  ٢٠١٢وثيقة الئحة االكاديمية لعام   -٦
 ٢٠٠٠وثائق مواصفات برامج الئحة عام  -٧
 برنامج بكالوريوس ھندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت )١( 
 برنامج بكالوريوس ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات )٢( 
 يوس ھندسة العمارة وتكنولوجيا البناءبرنامج بكالور )٣( 
 برنامج بكالوريوس ھندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج )٤( 
 ٢٠١٢وثائق مواصفات برامج الئحة عام  -٨
 برنامج بكالوريوس ھندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت )٥( 
 برنامج بكالوريوس ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات )٦( 
 يوس ھندسة العمارة وتكنولوجيا البناءبرنامج بكالور )٧( 
 برنامج بكالوريوس ھندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج )٨( 
 وثائق المراجعة الداخلية لمواصفات مقررات األكاديمية. -٩
  ٢٠٠٠الئحة عام وثائق تقارير المراجعين الخارجيين لبرامج  -١٠
  تصاالتبرنامج بكالوريوس ھندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا اال )١(  
  برنامج بكالوريوس ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات )٢(  
  برنامج ھندسة العمارة وتكنولوجيا البناء  )٣(  
  برنامج ھندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج )٤(  
  ٢٠١٢الئحة عام وثائق تقارير المراجعين الخارجيين لبرامج  -١١
  التصاالتبرنامج بكالوريوس ھندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا ا )١(  
  برنامج بكالوريوس ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات )٢(  
  برنامج بكالوريوس ھندسة العمارة وتكنولوجيا البناء )٣(  
  برنامج بكالوريوس ھندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج )٤(  
 )٢٠١١-٢٠١٠عن عام ( ٢٠٠٠وثائق التقارير السنوية لبرامج الئحة عام  -١٢
 ندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالتبرنامج بكالوريوس ھ )١( 
 برنامج بكالوريوس ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الئحة )٢( 
 برنامج بكالوريوس ھندسة العمارة وتكنولوجيا البناء )٣( 
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 برنامج بكالوريوس ھندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج )٤( 
 )٢٠١٢-٢٠١١عام (عن  ٢٠٠٠وثائق التقارير السنوية لبرامج الئحة عام  -١٣
 برنامج بكالوريوس ھندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت  )١( 
 برنامج بكالوريوس ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  )٢( 
 برنامج بكالوريوس ھندسة العمارة وتكنولوجيا البناء  )٣( 
 برنامج بكالوريوس ھندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج )٤( 
 )٢٠١٣-٢٠١٢عن عام ( ٢٠٠٠السنوية لبرامج الئحة عام وثائق التقارير  -١٤
 برنامج بكالوريوس ھندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت )٩( 
 برنامج بكالوريوس ھندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات )١٠( 
 برنامج بكالوريوس ھندسة العمارة وتكنولوجيا البناء )١١( 
 ا اإلنتاج برنامج بكالوريوس ھندسة التصنيع وتكنولوجي )١٢( 
    .وثائق ملفات المقررات الدراسية -١٢
 ) ٢٠١٣و ١١و ١٠وثائق الملتقى السنوى لألطراف المجتمعية (ألعوام  -١٣
    وثائق األنشطة الطالبية. -١٥
 ميزانية االكاديمية للسنوات الخمس األخيرة.   وثائق  - -١٦
 وثيقة إستراتيجية التعليم والتعلم -١٧
 اإلمكانات البشرية لألكاديميةوثيقة  -١٨
 وثيقة االمكانات المادية لألكاديمية -١٩
 وثيقة التدريب الميدانى للطالب.   -٢٠
 وثيقة المعايير األكاديمية لقطاع الھندسة    -٢١

   وثيقة مستخرج المعايير األكاديمية لبرامج األكاديمية الحديثة. -٢٢

 يات المھنةوثيقة ميثاق شرف ممارسات أخالق -٢٣

 الخاصة وثيقة ورشة عمل "نحو جودة التعليم الھندسى الخاص" وبھا تقييم للمعاھد الھندسية -٢٤
 أوراق اسئلة االمتحانات التحريرية -٢٥
     ٢٠١٤- ٢٠١٣للعام الدراسى  )١( 
    ٢٠١٣- ٢٠١٢للعام الدراسى  )٢( 
     ٢٠١٢- ٢٠١١للعام الدراسى  )٣( 
    ٢٠١١- ٢٠١٠للعام الدراسى  )٤( 
     ٢٠١١- ٢٠٠٩عام الدراسى لل )٥( 
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  قائمة بمالحق الدراسة الذاتية
  

  التخطيط اإلستراتيجيمعيار  -١
 

 األكاديمية. تحديد موقع خريطة/  ١- ١ملحق 
  محاضر اجتماعات لجنة التخطيط االستراتيجي  ٢- ١ملحق 
  محاضر االجتماعات الدورية لإلدارة مع أعضاء اللجان/  ٣- ١ملحق 
  الجودة باالكاديمية مع األقسام العلمية مكتبر اجتماعات محاض/  ٤-١ملحق
  استبيان المشاركة المجتمعية في التحليل البيئي./  ٥- ١ملحق 
   قائمة البحث العلمي ألعضاء ھيئة التدريس/  ٦- ١ملحق 
   استبيان المشاركة المجتمعية في التحليل البيئي/  ٨- ١ملحق 
محضر إقرار واعتماد -خطوات إعداد الرؤية والرسالة- الرسالةاستبيانات حول الرؤية و/  ٧-١ملحق 

   الرؤية والرسالة من مجلس إدارة األكاديمية
   ./ قرار رئيس مجلس اإلدارة بتوفير االعتمادات المالية للخطة التنفيذية ٩- ١ملحق 
  محضر إجتماع مجلس األكاديمية إلعتماد الخطة./  ١٠- ١ملحق 

  

  مىمعيار الھيكل التنظي -٢
  

  

  .  قرارات تعيين/ نماذج من  ١-٢ملحق 
  و توثيق الھيكل التنظيمي لالكاديميةة إجتماعات مجلس األكاديمي/ محاضر  ٢- ٢ملحق 
  تشكيل مجالس االقسام./  ٣- ٢ملحق 
  نموذج من استخدام التوصيف الوظيفي إلدارة شئون الخريجين/  ٤- ٢ملحق 
  توثيق إنشاء وحدة الخريجين./  ٥- ٢ملحق 
  توثيق إنشاء وحدة األزمات و الكوارث باألكاديمية./  ٦- ٢ملحق 
   ../ شھادات تدريب أفراد وحدة إدارة األزمات والكوارث ٧- ٢ملحق 
  مجلس األكاديمية بالموافقة علي انشاء مكتب ضمان الجودة و االعتماد/ قرار  ٨- ٢ ملحق
 دة من السادة العاملين وأعضاء الھيكل التنظيمي.مكتب الجودة ولجانه التنفيذية ومنسقين الجو/  ٩- ٢ملحق 
  الجودة باالكاديمية وممثليه باالقسام مكتبمخاطبات ومكاتبات رسمية بين /  ١٠- ٢ملحق 
  . / قرارات تشكيل مكتب الجودة ١١- ٢ملحق 
  . / بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليھا أعضاء المكتب ١٢- ٢ملحق 

  

  كمةمعيار القيادة والحو -٣
  

  

   األكاديمية  القيادات وتعيين معايير اختيار/  ١-٣ملحق 
  ./ نماذج من قرارات تعيين العميد والوكالء ٢-٣ملحق 
  / استبيانات رأي ألعضاء ھيئة التدريس والموظفين وتحليل النتائج بواسطة مكتب تقييم األداء ٣-٣ملحق 
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   / دليل الساعات المعتمدة. ٤- ٣ق لحم
  شكيل مجلس األكاديمية/ ت ٥- ٣ق لحم
    . / خطة تدريب القيادات ٦-٣ قلحم
 / بيان بالدورات التدريبية وعدد المشاركين فيھا ٧-٣ قلحم
  ./ إمكانيات مكتب الجودة ٨-٣ قلحم
  .مھام مكتب الجودة /  ٩-٣ق لحم
  تشكيل مكتب الجودة ووحدات الجودة باألقسام/  ١٠-٣ قلحم
  .ذات الطابع الخاص/ تشكيل الوحدة  ١١-٣ قلحم
  سيادة العميد مع اتحاد الطلبة اتجتماع/ ا ١٢-٣ قلحم
  

  معيار المصداقية واألخالقيات -٥
  

 

 الرخص الخاصة ببرامج الحاسب اآللي /  ١- ٤ملحق 
 كشف المراجعة الدورية على أجھزة الحاسب اآللي/  ٢- ٤ملحق 
 . / اقرار حفاظ على الملكية الفكرية ٣- ٤ملحق 
 محاضر اجتماعات التوعية بثقافة حقوق الملكية الفكرية./  ٤- ٤ملحق 
  أجراءات المحافظة على الملكية الفكرية في المكتبة /  ٥- ٤ملحق 
 / بيان بالكتب الموجودة في المكتبة  ٦- ٤ملحق 
 . توزيع الساعات العضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة/  ٧- ٤ملحق 
 عات العمل الخاصة بعمال األكاديمية.بيان بطبيعة وسا/  ٨- ٤ملحق 
 للقسم، وقبول التظلمات وجدول مجموعات التقوية  محضر أعالن أعمال السنة/  ٩- ٤ملحق 
/ محضر وجدول أعمال الندوات واإلجتماعات الدورية بين أعضاء ھيئة التدريس وبين  ١٠-٤ملحق 

 القيادة االدارية
 / اجراءات تلقى الشكاوى. ١١- ٤ملحق 

 بيان تلقي الشكاوي/  ١٢- ٤حق مل
 اقرار للطالب يفيد صلة قرابة بينه وبين احد اعضاء ھيئة التدريس أو العاملين/  ١٣- ٤ملحق 
 بيان تشكيل لجنة الممتحنين في كل قسم./  ١٤- ٤ملحق 
    كروكي توزيع صناديق الشكاوي في المبنى الرئيسي ومبنى الملحق/  ١٥- ٤ملحق 
   ت تلقي الشكاوياجراءا/  ١٦- ٤ملحق 
 بيان حاالت األلتماسات المقدمة للكنترول في كل قسم /  ١٧- ٤ملحق 
  ميثاق الطلبة والية التوزيع /  ١٨- ٤ملحق 
  نتائج أستبيان تقييم اآلداء/  ١٩- ٤ملحق 
  كشف توزيع المكافأت والحوافز ألعضاء ھيئة التدريس والعاملين/  ٢٠- ٤ملحق 
  العدالة وعدم التمييز بين الطالب قواعد ضمان /  ٢١- ٤ملحق 
  محضر تحديث وتطوير الموقع األلكتروني /  ٢٢- ٤ملحق 
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محضر وأعتماد : دليل االلتزام باخالقيات مھنة التدريس الجامعي العضاء ھيئة التدريس /  ٢٣-٤ ملحق
  الميثاق األخالقي 

  / إقرار واجبات القيادات الجامعية   ٢٤- ٤ملحق 
  كشف توزيع المكافأت والحوافز/  ٢٥- ٤ملحق 
  قواعد ضمان العدالة وعد التمييز بين الطالب/  ٢٦- ٤ملحق 
  / أقرار من أعضاء ھيئة التدريس بوجود أقرباء لعد تعارض المصالح . ٢٧- ٤ملحق 

  

  معيار الجھاز اإلدارى -٥
  

   / استبيان لرؤساء األقسام اإلدارية لتحديد اإلحتياجات التدريبية ١-٥ملحق  
    / نموذج تفعيل استبيان رؤساء األقسام اإلدارية لتحديد اإلحتياجات التدريبية ٢-٥ملحق  
  .   / تحليل االستبيان ونتائجه لتحديد اإلحتياجات التدريبية لرؤساء األقسام اإلدارية ٣-٥ملحق  
  استبيانات خاصة بتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين/  ٤-٥ملحق  

   / نموذج تفعيل استبيان العاملين لتحديد اإلحتياجات التدريبية ٥- ٥ملحق 
  . / تحليل االستبيان ونتائجه لتحديد اإلحتياجات التدريبية للعاملين ٦-٥ملحق  
  . / االستعانة بخبير لتحديد االحتياجات التدريبية ٧-٥ملحق  
   / خطة خمسية لتدريب أعضاء الجھاز االدارى ٨-٥ملحق  
 .٢٠١٣/  ٩/  ٢٢/ عرض خطة التدريب على المجلس االكاديمى بتاريخ  ٩-٥ملحق  

   / تنفيذ خطة تدريب العاملين ١٠- ٥ملحق 
   / بيان بالشھادات التى حصل عليھا المتدربين ١١-٥ملحق  
   / استطالع رأى المتدربين من العاملين باألكاديمية عقب انتھاء الدورة ١٢-٥ملحق  
 . تحليل استبيانات تدريب العاملين/ نتائج  ١٣-٥ملحق  

   / خطة تدريب القيادات االدارية والميزانية المخصصة لھا ١٤- ٥ملحق 
    / اسماء المتدربين من القيادات االدارية وصور ضوئية للشھادات ١٥- ٥ملحق 

األقسام / تطوير القيادات اإلدارية باألكاديمية من أعضاء ھيئة التدريس ومدراء ورؤساء  ١٦-٥ملحق  
  .العلمية واإلدارية بالتنسيق مع الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

  ./ خطط تدريب العاملين من الخدمات االدارية للحصول على شھادة محو األمية ١٧-٥ملحق  
ة النظم استبيان  الستطالع آراء القيادات اإلدارية والعاملين باألكاديمية حول مدى مصداقي/  ١٨-٥ملحق  

   الحالية المستخدمة في تقييم األداء
   / نماذج تفعيل األستبيانات ١٩-٥ملحق  

  نتائج تحليل االستبيان/  ٢٠- ٥ملحق 
  التقرير السنوي لتقييم اداء العاملين/  ٢١-٥ملحق  
 . / نماذج من التقارير السنوية ٢٢-٥ملحق  
   / نموذج لتقييم اداء العاملين ٢٣-٥ملحق  
  قرار السيد العميد بصرف المقابل المادى وكشف بأسماء المستفيدين من القرار /  ٢٤-٥حق مل 

   / محضر المجلس االكاديمى الذى اصدر قرار بصرف مبلغ مائتى جنيه للعاملين المتميزين ٢٥- ٥ملحق 
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   ٢٠١٣/  ١١/  ٢٧/ شھادات تقدير للعاملين المتميزين بتاريخ  ٢٦- ٥ملحق 
   ايير اختيار القيادات االدارية/ مع ٢٧- ٥ملحق 
   استبيانات الرضا الوظيفي للقيادات اإلدارية والعاملين/  ٢٨- ٥ملحق 
  استبيانات الرضا الوظيفي للقيادات اإلدارية والعاملين  نماذج تفعيل/  ٢٩- ٥ملحق 
   / نتائج تحليل االستبيانات ٣٠- ٥ملحق 
  ٠ من العالوات الدورية/ نموذج كشوف مرتبات العاملين يتض ٣١- ٥ملحق 
  / نموذج من كشوف مكافأت القيادات اإلدارية والعاملين ٣٢- ٥ملحق 
   / مشروع الرعاية الطبية للقيادات اإلدارية والعاملين ٣٣- ٥ملحق 
  / نماذج من مقترحات وشكاوى العاملين ٣٤- ٥ملحق 

  

  الموارد والتسھيالت الماديةمعيار  -٦
  

 

ساحات والتجھيزات والمواصفات العامة للمبانى والمرافق لمؤسسات التعليم / بمعايير الم ١-٦ملحق 
  العالى 

   ٢٠١٣/  ٢٠١٢/ البيان االحصائى باعداد الطلبة المقيدين فى العام الدراسى  ٢- ٦ملحق 
   ٢٠١٣/  ٩/  ٢٢/ البيان العددى للسادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم حتى تاريخ  ٣- ٦ملحق 

/  ٩/  ٢٢خدمات ادارية حتى تاريخ -أمن- البيان العددى للعاملين باالكاديمية :موظفين/  ٤- ٦ملحق 
٢٠١٣  

 / الرسومات المعمارية للمبنى الرئيسى باالكاديمية وبيان المساحات . ٥- ٦ملحق 
 / الرسومات المعمارية لمبنى الملحق وبيان المساحات ٦- ٦ملحق 
  .دارية ومكاتب اعضاء ھيئة التدريس/ بيان تفصيلى بالمسطحات اال ٧-٦.ملحق 
   / خطة وحدة ادراة االزمات ٨- ٦ملحق 
  / كروكيات الدفاع المدنى ٩- ٦ملحق 

  . / خطة الصيانة ١٠-٦ملحق 
   / ملف االعتمادات المالية المخصصة لالنشطة الطالبية. ١١- ٦ملحق 
   / ملف عقود ايجار المالعب والمسارح ١٢- ٦ملحق 
  شبكات المعلومات المتاحة باالكاديمية. / بيان ١٣- ٦ملحق 

  

  معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -٧
  

  

 لإلعالن عن بدئ إحدى حمالت التبرع بالدم  / أحد الملصقات ١- ٧ملحق 
/ كتيب يلخص فاعليات آخر مؤتمر شارك فيه أطراف مجتمعية نظمته األكاديمية نوفمبر  ٢-٧ ملحق

٢٠١٣  
ن لعقد ندوة إلحدى شركات التدريب على البرمجيات التطيبيقية في مختلف التخصصات / إعال ٣-٧ ملحق

 الھندسية
  / خطة األكاديمية الموجھة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ٤- ٧ ملحق
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/ بيان بالمبالغ التي تم تقديمھا من قبل األكاديمية لصالح بعض دور األيتام القريبة من  ٥- ٧ ملحق
 األكاديمية

 ٥٧٣٥٧/ إعالن إلنطالق حملة التبرع بالدم لصالح مستشفى  ٦- ٧ قملح
/ بيان بأسماء معاوني أعضاء ھيئة التدريس المتطوعيين لمحو أمية بعض العاملين في  ٧-٧ ملحق

  األكاديمية الراغبين في ذلك
 / إعالن عن إقامة معرض خيري لصالح جمعية رسالة داخل األكاديمية ٨- ٧ ملحق
 عقد اتفاق عالج بالحالة بين إدارة األكاديمية الحديثة ومستشفى معھد ناصر/  ٩- ٧ ملحق
 / وثيقة مصر للتأمين لبرنامج التأمين الصحي لصالح العاملين بأكاديمية الحديثة ١٠- ٧ ملحق
 / بيان بالدعم المادي للطالب ١١- ٧ ملحق
 / بيان بالدعم المادي لمعاوني اعضاء ھيئة التدريس ١٢- ٧ ملحق

 / بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة وإدارة األكاديمية الحديثة للھندسة والتكنولوجيا ١٣- ٧ لحقم
/ طلب موجه من إدارة مدرسة الشيماء الثانوية بنات الى مدير األكاديمية الحديثة بالتجھيزات  ١٤-٧ ملحق

 المطلوبة لتجديد المدرسة.
ھرة حي البساتين لرئيس مجلس إدارة األكاديمية / خطاب شكر موجه من محافظة القا ١٥-٧ ملحق

الحديثة يشكرھه فيه على إھداء إدارة األكاديمية للمكتبة العامة والحديقة الى الھيئة العامة 
 لقصور الثقافة

/ وثائق مشاركة مجلس إدارة األكاديمية في إنشاء نفق للمشاه بجوار الجامعة الحديثة على  ١٦- ٧ ملحق
 الطريق الدائري

 / بيان ببعض عناويين مشاريع التخرج ١٧- ٧ ملحق
 / صور للطريق المؤدي لألكاديمية ١٨- ٧ ملحق
/ خطاب موجه من قطاع التدريب بمجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد مركز مودرن  ١٩-٧ ملحق

 للتنمية البشرية التابع لألكاديمية وادراجه ضمن مراكز التدريب المعتمدة
 ئق نادي العلوم في األكاديمية من ملصقات وأسماء المشتركيين/ وثا ٢٠- ٧ ملحق
  / بيان بتشكيل مجلس إدارة األكاديمية والمجلس األكاديمي ٢١- ٧ ملحق
  / بيان بأماكن تدريب الطالب خالل األجازة الصيفية ٢٢- ٧ ملحق
مخرجات رابطة  / بيان بأسماء بعض خريجي األكاديمية ومواقع عملھم بعد التخرج كأحد ٢٣- ٧ ملحق

  الخريجين التي تم إنشاؤھا مؤخرا باألكاديمية 
 األكاديمية خريجي مع تتعامل التي / خطابات تخاطب من األكاديمية لبعض المؤسسات ٢٤-٧ ملحق

  األكاديمية خريجى مستوى فى العمل سوق رأى لمعرفة
 ومعاونيھم التدريس ھيئة اءأعض-األكاديمية طالب لقياس رضا اإلستقصاء / نماذج لقوائم ٢٥-٧ ملحق

  باألكاديمية والعاملين
 سنوات األخارى ٥/ بيان بأعداد الطالب الملتحقيين باألكاديمية على مدار ال  ٢٦- ٧ ملحق
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  معيار الطالب والخريجون -٨
  

 قواعد القبول./  ١-٨ ملحق
   وسائل اإلعالن عن قواعد القبول./  ٢-٨ ملحق
  دليل الطالب./  ٣-٨ ملحق

 تشكيل مكتب األستعالمات./  ٤-٨ملحق 
  ، تشكيل أتحاد الطالب ونشاطاته/  ٥-٨ ملحق

   اعالن اليوم التعريفي وصور له./  ٦-٨ملحق 
 تقارير مكتب االستعالمات واالجراءات التصحيحيه المتخذه بخصوصھا. /  ٧- ٨ملحق 
  . قواعد تنظيم االعداد المقبوله من كل قسم/  ٨-٨ ملحق
 أستمارات الرغبات المختلفه./  ٩-٨ ملحق
 أمتحانات تحديد القدرات لالقسام المختلفه./  ١٠-٨ملحق
 قواعد وإحصائيات التحويل من والي األكاديمية./  ١١-٨ ملحق
  الئحه الھندسه المدنيه ومكاتبات الوزارة./  ١٢-٨ ملحق
 األعداد المقبوله من األقسام وإحصائياتھا. /  ١٣-٨ ملحق
 الجداول الدراسيه./  ١٤-٨ ملحق
 قرارات الخمس فترات دراسيه وتجديد وانشاء معامل الحاسب./  ١٥-٨ ملحق
 أعداد وإحصائيات الطلبه الوافدين./  ١٦-٨ ملحق

 خطابات تعريف األكاديمية./  ١٧-٨ملحق 
 أستبيان الطالب الوافدين. /  ١٨- ٨ملحق 
 تحقيه ووثائقه الداعمه.وثائق نظم الدعم الطالبي ومس/  ١٩-٨ملحق 
  فھرس الئحتي نظام الفصلين ونظام الساعات المعتمده./  ٢٠-٨ملحق 
 قرارات لجان خاصه./  ٢١-٨ملحق 
  وثائق مشروع خدمه نقل الطالب./  ٢٢-٨ملحق 
 حصر لألمكانيات الماديه والبشريه للعيادات باألكاديمية./  ٢٣- ٨ملحق 
 ستشفي بيت الفضل وتحويالت الطالب ونظام تأميني أختياري.وثائق التعاقد مع م/  ٢٤-٨ملحق 
 إحصائيات الطالب المتفوقين والمتعثرين. /  ٢٥-٨ملحق 
 نظام االنذارات وخطط التقويات./  ٢٦-٨ملحق 
 الساعات المكتبيه العضاء ھيئه التدريس ومعاونيھم./  ٢٧-٨ملحق 
 صور زيارات ميدانيه./  ٢٨-٨ملحق 
 قواعد الرأفة بالكنتروالت./  ٢٩-٨ملحق 
 الدراسات الحاليه للجامعات المرشحه لعقد بروتوكوالت مع األكاديمية./  ٣٠-٨ملحق 
 تشكيل مكتبي الساعات المعتمده وأسماء المرشدين واليه اختيارھم./  ٣١-٨ملحق 
 األنشطه الطالبيه المتواجده وصور لھا واسماء االسر الطالبيه./  ٣٢-٨ملحق 
  إحصائيات ونسب المشاركين باالنشطه الطالبيه والمراكز التي تم الحصول عليھا/  ٣٣-٨ملحق 
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   مراسالت بين األكاديمية وبعض الشركات بشأن الخريجين،/  ٣٤-٨ملحق 
    الھيكل التنظيمي ومھام مكتب شئون الخريجين./  ٣٥-٨ملحق 
    مكتب خدمات الخريجين ومھامه./  ٣٦-٨ملحق 
   أستقصائات رضا الطالب./  ٣٧-٨ملحق 
 أستقصاءات الخريجين وأصحاب االعمال./  ٣٨-٨ملحق 

  

  المعايير األكاديمية والبرامج التعليميةمعيار  -٩
  

  قرار رئيس مجلس اإلدارة بتبني المعايير األكاديمية المرجعية القومية./  ١- ٩ملحق 
 الجودة. مكتبقرار تشكيل /  ٢- ٩ملحق 
 يف شھادات التدريب.حصر وتصن/  ٣- ٩ملحق 
 / محاضر الندوات وبيان الحضور. ٤- ٩ملحق 
 / محاضر مجالس األقسام بخصوص اعتماد مواصفات المقررات والبرامج. ٥-٩ملحق 
 / نماذج استطالع رأي الطالب فيما تقدم لھم األكاديمية من خدمات تعليمية. ٦-٩ملحق 
  وصيات المراجعين. / محاضر مجالس األقسام بخصوص تنفيذ ت ٧-٩ملحق 
 محاضر مجلس تعليم األكاديمية بخصوص متابعة مواقف مواصفات المقررات الدراسية./  ٨- ٩ملحق 
يم متضمنة /  ١٠-٩ملحق و/ بيان الكتب التى تم شرائھا  ٩-٩ملحق  خطة تطوير معامل ومساعدات التعل

  المطالب والميزانية.
  عليم متضمنة المطالب والميزانيةخطة تطوير معامل ومساعدات الت / ١٠- ٩ملحق 
  تشكيل لجان مناقشة مشاريع البكالوريوس./  ١١- ٩ملحق 
 توثيق إنشاء مكتب متابعة الخريجين./  ١٢- ٩ملحق 
 شھادات الفوز في معارض مشاريع التخرج./  ١٣- ٩ملحق 
 / برامج التدريب العملي الصيفي للطالب.   ١٤- ٩ملحق 
 لمشروعات المتميزة باألقسام.بيان بملخص ا/  ١٥- ٩ملحق 
بعض األنشطة الطالبية التي ترى األكاديمية أنھا تلعب دوراً في تنمية بعض ھذه /  ١٦- ٩ملحق 

  المھارات.
  نتائج استطالع رأي الطالب الخاص بلجنة الطالب والخريجين/  ١٧- ٩ملحق 
 . تطور أعداد الطالب الملتحقين ببرامج األكاديمية/  ١٨- ٩ملحق 

  نسب النجاح للطالب الملتحقين ببرامج األكاديمية. /  ١٩- ٩حق مل
  

  التعليم والتعلم والتسھيالت الداعمة معيار -١٠
  

  

 . / نماذج إستقصاء الرأي بخصوص وثيقة اإلستراتيجية ١-١٠ملحق 
  / محاضر مجالس األقسام بخصوص الكثافة العددية ٢-١٠ملحق 
 / الجداول الدراسية. ٣-١٠ملحق 

  الطالب / بيان رصد نسب حضور ٤- ١٠ حقمل 
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  بشأن الطالب الذين يتعدون نسبة الغياب/ محضر مجلس األكاديمية باإلجراءات المتخذة  ٥-١٠ملحق 
 / جدول أعضاء ھيئة التدريس محدد به الساعات المكتبية. ٦-١٠ملحق 
 / جدول معتمد لتقويات للطالب. ٧-١٠ملحق 
 اديمية بفصل أحد أعضاء الھيئة المعاونة./ محضر مجلس األك ٨-١٠ملحق 
  / حصر أعداد الكتب والمراجع بالمكتبة. ٩-١٠ملحق 
  لجنة شراء الكتب.إجراءات /  ١٠-١٠ملحق 
  / محضر مجلس األكاديمية بانشاء مكتبة بمبنى الملحق ١١-١٠ملحق 
  دريب ./ نماذج من تقارير اإلشراف على التدريب الميدانى وتقييم الت ١٢-١٠ ملحق
 / محاضر مجالس األقسام بخصوص تقييم التدريب. ١٣-١٠ ملحق
 / إستبيان رأى الطالب بخصوص فاعلية التدريب وتحليله: ١٤-١٠ملحق 
 . / نموذج ورقة اسئلة  ١٥-١٠ملحق 
  / بيان بأسماء األساتذة الممتحنيين الخارجيين. ١٦-١٠ملحق 
  توثيق نتائج اإلمتحانات. / محضر مجلس األكاديمية بخصوص ١٧-١٠ملحق 
  / مقتطف من إعالن النتيجة علي موقع األكاديمية. ١٨-١٠ملحق 
 / نماذج من تظلمات الطلبة من نتائج اإلمتحانات . ١٩-١٠ملحق 
 / إستبيان رضا الطالب وتحليله، ٢٠-١٠ملحق 
  ،/ محضر مجلس األكاديمية بخصوص مناقشة نتائج إستبيان رضا الطالب ٢١-١٠ ملحق
  / تقرير عن شكاوي الطالب. ٢٢-١٠ملحق 

  

  معيار أعضاء ھيئة التدريس -١١
  

  / الخطة الخمسية إلستكمال أعضاء ھيئة التدريس ١-١١ملحق 
  ./ توزيع أعضاء ھيئة التدريس بأقسام األكاديمية المختلفة  ٢-١١ملحق 
   / تسجيل الماجستير في الجامعات المختلفة ٣-١١ملحق 
  المادة الدراسية التي يدرسھا أعضاء ھيئة التدريس/  ٤-١١ملحق 
    ./ إجتماعات مجالس األقسام المختلفة ٥-١١ملحق 
    / الجدول الدراسي وأماكن المحاضرات ٦-١١ملحق 
  / أماكن الحصول على البكالوريوس ألعضاء الھيئة المعاونة ٧-١١ملحق 
  ة في الجامعات المختلفة وتوزيعھم في األقسام / أماكن تسجيل الماجستير للھيئة المعاون ٨-١١محلق 

  الدعم المالى المقدم للبحث العلمى./  ٩-١١ملحق
  / الدورات التي حصل عليھا أعضاء ھيئة التدريس  ١٠-١١ملحق 
    / دورة التخطيط اإلستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي ١٣-١١ملحق

  التدريبية / خطة عقد الدورات ١٤-١١ملحق 
   / دورة أستخدام التكنولوجيا في التدريس ١٥-١١ملحق 
  ./ دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب  ١٦-١١ملحق 
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   / نموذج من استبيان اعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة ١٧-١١ملحق 
  / نتائج تحليل استبيان الرضا الوظيفى ١٨-١١ملحق 
    ليھا أعضاء ھيئة التدريس من الخارج/ صور من شھادات الدورات التي حصل ع ١١-١١ملحق 
  ٢٠١٠/  ١/  ٣١/ دورة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم بتاريخ  ١٢-١١ملحق 

  

  العلمية معيار البحث العلمي واألنشطة -١٢
  

  التعليم العالي في مصر-/ كتاب مراجعات لسياسات التعليم الوطنية ١-١٢ملحق 
  / خطة البحث العلمي ٢-١٢ملحق 
  / خطة البحث العلمي لألقسام العلمية ٣-١٢ملحق 
  / شھادات الماجيستير والدكتوراه ألعضاء ھيئة التدريس و الھيئة المعاونة ٤-١٢ملحق 
  ./ نموذج متابعة األبحاث العلمية بالقسم العلمي ٥-١٢ملحق 
 ، / مؤشرات تقييم كفاءة العملية البحثية ٦-١٢ملحق 
  شورة ألعضاء ھيئة التدريس خالل الخمس سنوات السابقة/ حصر األبحاث المن ٧-١٢ملحق 
  / حصر األبحاث المنشورة ألعضاء ھيئة التدريس خالل الخمس سنوات السابقة. ٨-١٢ملحق 
ة  ٩-١٢ملحق  ى إجازة الستكمال الرسائل العلمي ة الحاصلين عل / بيان بأسماء الباحثين من الھيئة المعاون

   .بعثات ومنح
  وذج لبعض الشھادات الممنوحة من جھات دولية/ نم ١٠-١٢ملحق 
  / طلب إنشاء وحدة ذات طابع خاص ١١-١٢ملحق 
  / بيان خاص بالمكتبة واخر تحديث لھا من الكتب واألبحاث العلمية وقواعد البيانات. ١٢-١٢ملحق 
 / نموذج متابعة الباحث. ١٣-١٢ملحق 
 المعاونة وأعضاء ھيئة التدريس للدارسات العليا / قرار رئيس مجلس األمناء لدعم الھيئة ١٤-١٢ملحق 
 / قرار رئيس مجلس األمناء لتعديل مبلغ دعم الھيئة المعاونة في الدراسات العليا. ١٥-١٢ملحق 
 / اإلعالن عن الحفل السنوي لألكاديمية ونموذج من شھادات التقدير. ١٦-١٢ملحق 
  التعاون مع الجھة المانحة للدورة. / صور من شھادات الدورات وبرتوكوالت ١٧-١٢ملحق 
- ٢٠١٢/ صور من تصاريح إقامة الندوات العلمية وورش العمل للطلبة للعام الدراسي  ١٨-١٢ملحق 

٢٠١٣  
  

  الدراسات العليا -١٣
  

  / قرار رئيس مجلس األمناء لدعم الھيئة المعاونة وأعضاء ھيئة التدريس للدارسات العليا ١-١٣ملحق 
 ر رئيس مجلس األمناء لتعديل مبلغ دعم الھيئة المعاونة في الدراسات العليا/ قرا ٢-١٣ملحق 
  األكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا اإلدارة بالمعادى/ إعالن بدأ الدراسات  ٣-١٣ملحق 
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  إدارة الجودة -١٤
  

  

  ٢٠٠٧/  ٦/  ١إلى  ٢٠٠٦/  ١/  ٢٥/ تقرير عن أعمال المكتب خالل الفترة من  ١-١٤ملحق 
  / قرار إنشاء مكتب توكيد الجودة واإلعتماد وتشكيله والئحتة التنفيذية ٢-١٤ملحق 
  : تشكيل وحدات الجودة باألقسام.٣-١٤ملحق 
  لنشر ثقافة الجودة. دواتنالمحاضرات وال/ بيان  ٤-١٤ملحق 
   ليمفى مجال جودة التع  التدريبن بأسماء الحاصلين على دورات بيا/  ٥-١٤ ملحق
 .صور شھادات التدريب/ بيان و  ٦-١٤ملحق 
 قرارات تشكيل لجان الدراسة الذاتية./  ٧-١٤ملحق 
 محاضر إجتماعات لجان الدراسة الذاتية والندوات المتعلقة بھا./  ٨-١٤ملحق 
   وتأھيلھم والدورات التدريبية الحاصلين عليھا مكتب الجودةحصر العاملين ب/  ٩-١٤ ملحق
  .المادية وتجھيزاته مكتبحصر معتمد بإمكانيات ال/  ١٠-١٤ملحق
  / بعض صور الدعم المعنوى للعاملين فى مجال الجودة ١١-١٤ملحق
  / بيان بورش العمل التى حضرھا السيد عميد األكاديمية والسيد وكيل األكاديمية بالوزارة. ١٢-١٤ملحق
  يمية للمراجعة الخارجية من الھيئة/ بعض صور لوثائق إستالم ملفات مؤسسات تعل ١٣-١٤ملحق
  / إستبيانات األطراف المعنية ١٤-١٤ملحق
  / محاضر مجالس األكاديمية التى نوقشت فيھا قضايا الجودة. ١٥-١٤ملحق
   .يةلمؤسسا / خطط األعمال الدورية لتقويم عناصر القدرة ١٦-١٤ملحق
  .يةسسلمؤا / الخطة التنفيذية لتطوير وتعزيز القدرة ١٧-١٤ملحق
 ./ أمثلة للتحديث السنوى للمعامل ١٨-١٤ملحق
  ./ بيان بالدورات التى عقدت باألكاديمية أو خارجھا لتأھيل ورفع كفاءة العاملين ١٩-١٤ملحق
 ./ خطة تحسين مھارات الجھاز اإلدارى فى إستخدام التكنولوجيا ٢٠-١٤ملحق
 ./ خطط الصيانة الدورية لمرافق األكاديمية ٢١-١٤ملحق
  .الفاعلية التعليمية/ خطط األعمال الدورية لتقويم عناصر  ٢٢-١٤ملحق
  / الخطة التنفيذية لتحسين و تعزيز الفاعلية التعليمية. ٢٣-١٤ملحق
  صور من القوانين واللوائح/  ٢٤-١٤ملحق
  المتعلقة بالمسائلة في مجاالت الفاعلية التعليمية صوره من الئحة األكاديمية/  ٢٥-١٤ملحق
  محضر إعتماد الئحة األكاديمية/  ٢٦-١٤ملحق
  نماذج من إجراءات تطبيق الئحة األكاديمية/  ٢٧-١٤ملحق
  األكاديمية.لبعض أساليب اإلثابة للعاملين المميزين بنماذج /  ٢٨-١٤ملحق
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  فھرس جداول الدراسة الذاتية

  
  اسم الجدول رقم الجدول

  ين بالجھاز االدارى  طبقا للمؤھالت الدراسيةالقيادات والعامل  بأعداد إحصائية  ١-٥
  بالجھاز االدارى طبقا للمؤھالت الدراسية بأعداد المھندسين والفنيين إحصائية  ٢-٥
  طبقاً للمستويات الوظيفيةالجھاز االدارى عددية  بأعضاء إحصائية   ٣-٥
  ون والفنيون)إحصائية بأعضاء الجھاز اإلداري طبقاً للمستويات الوظيفية( المھندس  ٤-٥
  تحليل الميزانيـــــة السنوية لالكاديمية للمصروفات   ١-٦
  تحليل الميزانيـــــة السنوية لالكاديمية لاليرادات   ٢-٦
  البيان المساحى لمبانى وفراغات االكاديمية  ٣-٦
  العلوم األساسية معامل قسمبيان تفصيلى   ٤-٦
  جيا المعلوماتھندسة الحاسبات وتكنولو معامل قسمبيان   ٥-٦
   ھندسة االتصاالت معامل قسمبيان     ٦ -٦
   العمارة وتكنولوجيا البناء معامل قسمبيان    ٧-٦
   ھندسة التصنيع معامل قسمبيان     ٨ -٦
  بيان باعـــداد العناوين والكتب بمكتبة االكاديمية   ٩-٦
  ة التدريسبيان باعـــداد الحمامات ودورات المياه للطالب واعضاء ھيئ  ١٠-٦
  سنوات الماضية ستةإحصائية بالطالب المحولين من األكاديمية خالل ال  ١ – ٨
  سنوات الماضية ستةإحصائية بالطالب المحولين إلى األكاديمية خالل ال  ٢ – ٨
  ٢٠١٢/٢٠١٣حتى  ٢٠٠٥/٢٠٠٦إحصائية بالطالب الوافدين المقيدين باألكاديمية منذ العام الدراسي   ٣ –٨
  ائية السنة األولى (تخصص: عام)إحص  ٤ –٨
  إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة االتصاالت)   ٥ –٨
  إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة الحاسبات)  ٦–٨
  إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة التصنيع)  ٧–٨
  إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة العمارة)  ٨–٨
  عضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة باألكاديميةتطور أعداد أ   ١ - ١٠
  بيان بأعداد العناوين والكتب بمكتبة االكاديمية  ٢ -١٠
  تطور اعضاء ھيئة التدريس باألكاديمية منذ انشاءھا  ١ - ١١

١- ١٢   
  ٢٠١٢- ٢٠٠٣الرسائل العلمية المحققة في الفترة الزمنية من  مجموع

  معاونة.ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة ال 

٢ - ١٢   
خالل ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة باألقسام العلمية باألكاديمية  المنشورة حصراألبحاث العلمية

  الخمس سنوات السابقة.
  بيان السادة اعضاء ھيئة التدريس المنتدبين والجامعات المنتمين اليھا   ٣- ١٢
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  فھرس أشكال الدراسة الذاتية

  
  الشكل اسم  رقم الشكل

  تطور أعداد الطالب باألكاديمية  ١-١
  تطور أعداد أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونه باألكاديمية  ٢-١

٣-١  
) والتي تقع في منطقة سياسة التطوير ٣.١٦، ٢.٦٩موقف األكاديمية عند النقطة (

  والتحسين
  باللون األخضر مخطط حجم الفجوات يظھر باللون األحمر ونسبة إنجاز ما ھو محقق  ٤-١
  القيادات بالجھاز االدارى  طبقا للمؤھالت الدراسية أعداد  ١-٥
  العاملين بالجھاز االدارى طبقا للمؤھالت الدراسية أعداد  ٢-٥
  بالجھاز االدارى طبقا للمؤھالت الدراسية المھندسين والفنيين  ٣-٥
  طبقاً للمستويات الوظيفيةالجھاز االدارى أعضاء   ٤-٥
  اد المھندسون والفنيون فى الجھاز االدارى  اعد  ٥-٥
  حجم اإليرادات من الرسوم الدراسية  ١-٦
  تطور اإلنفاق  خالل الخمس سنوات الماضية  ٢-٦
  خريطة مصورة بالقمر الصناعى توضح الموقع العام لمبانى االكاديمية  ٣-٦
  ضيةسنوات الما ستةالطالب المحولين من األكاديمية خالل الأعداد   ١ – ٨
  سنوات الماضية الستةاألكاديمية خالل  إلىالطالب المحولين أعداد   ٢ – ٨
  تطور أعداد المقبولين باألكاديمية خالل الغشر سنوات األخيرة  ٣ – ٨
  ٢٠١٢/٢٠١٣فى العام الدراسى األخير الملتحقين بالتخصصاتالطلبة أعداد   ٤ – ٨

٥ – ٨  
 ٢٠١٢/٢٠١٣حتى  ٢٠٠٥/٢٠٠٦نذ العام الدراسي الطالب الوافدين المقيدين باألكاديمية م

  بالتخصصصات المختلفة
  للطالب المتفوقين والمتعثرين إحصائية السنة األولى (تخصص: عام)  ٦ – ٨
  للطالب المتفوقين والمتعثرين إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة االتصاالت)  ٧ – ٨
  للطالب المتفوقين والمتعثرين حاسبات)إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة ال  ٨ – ٨
  للطالب المتفوقين والمتعثرين إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة التصنيع)  ٩ – ٨
  للطالب المتفوقين والمتعثرين إحصائية السنة النھائية (تخصص: ھندسة العمارة)  ١٠ – ٨
  ستقصاء رضا الطالب عن الدعم الطالبيإنتيجه   ١١ – ٨
  لنسب المئوية  لرضا الطالب عن نظم المساعدة المختلفة باالكاديميةا  ١٢ – ٨
  النسب المئوية لرضا الطالب عن الكثافة العددية  ١٣ – ٨

١ – ٩  
حتى   ٢٠٠٠/٢٠٠١تطور أعداد الطالب الملتحقين ببرامج األكاديمية من العام الدراسي 

٢٠١٢/٢٠١٣.  

١-١٠  
خالل الخمس سنوات ھيئة التدريس ومعاونيھم  أعداد أعضاء ألكاديمية إلىاتطور نسبة أعداد الطالب ب

 األخيرة
  النسب المئوية لرضا الطالب عن نظم الدعم الطالبي باألكاديمية الحديثة  ٢-١٠
  النسب المئوية لرضا الطالب عن نظم المساعدة المختلفة باألكاديمية الحديثة  ٣-١٠

٤-١٠  
فة العددية فى قاعات المحاضرات، الفصول يوضح النسب المئوية لرضا الطالب عن الكثا

  .الدراسية، قاعات الرسم، والمعامل

٥-١٠  
يوضح  النسب المئوية عن مدي رضا الطالب عن توافر وسھولة الحصول علي المراجع 

  العملية المختلفة بمكتبة األكاديمية
  يوضح  النسب المئوية لرضا الطالب عن عدالة تقييم المواد الدراسية.  ٦-١٠
  تطور اعضاء ھيئة التدريس باألكاديمية منذ انشاءھا   ١ -١١
  باألكاديمية منذ انشاءھا الھيئة المعاونة تطور اعضاء    ٢ -١١
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  الدراسة الذاتية

 - ١٣٣ - 

   ٢٠١٢- ٢٠٠٣عدد الرائل منجزة ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة من    ١- ١٢

  كاديميةأعداد األبحاث المنشورة والباحثين فى األقسام التعليمية باأل   ٢-١٢

  الجھات التى تم االستعانة بھا فى تبادل الخبرات   ٣- ١٢
  


