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  :هندسة النظم والحاسبات برنـامــجأهداف 

ين قادرين على متميز وتخريج مهندسينالطالب تأهيل بقسم هندسة النظم والحاسبات لتعزيز وتهيئة البيئة التعليمية  .1

 .إحتياجات سوق العملالمنافسة وتلبية 

 للبرنامجتعليم متميز فى مجال هندسة النظم والحاسبات للمحافطة على الوضع التنافسى لتقديم  تعليمىتطوير المحتوى ال .2

 .وإقليمي ا ودولي ا محليا  

 .البحث العلمى واالبتكار مام الدراسات العليا والمساهمة فىإلت والتطوير المهنىتحسين التعلم المستمر  .3

جراء البحوث المتميزة فى مجال وإلتلبية احتياجات العملية التعليمية والهيئة المعاونة تدريس الأعضاء هيئة  تحفيز ودعم .4

 .هندسة النظم والحاسبات

للكلية  المعلوماتوأمن وتقنية والتحول الرقمى الحاسبات ونظم الهندسة مجال والهندسية فى تشارات الفنية إلستقديم ا .5

 .لجهات الحكومية والقطاع الخاصاوالجامعة و

 .المجتمع والبيئةخدمة والجهات المعنية لمجتمع مؤسسات الالتعاون مع التنمية من خالل  المشاركة الفعالة فى .6

 

 مع رسالتههندسة النظم والحاسبات برنامج توافق أهداف : 1جدول رقم 

 أهداف البرنامج م

 محاور رسالة البرنامج

 سالميةالقيم اإل فى إطار من

 تخريج مهندسين طبقا  

للمعايير المرجعية 

على المنافسة  ينقادر

 العمل فى سوق

البحوث العلمية 

المتميزة فى 

مجاالت هندسة 

 النظم والحاسبات

المشاركة 

المجتمعية 

والتنمية 

 المستدامة

1 

بقسم هندسة النظم تعزيز وتهيئة البيئة التعليمية 

ين متميزالطالب وتخريج مهندسين تأهيل والحاسبات ل

 إحتياجات سوق العملقادرين على المنافسة وتلبية 

   

2 

تطوير المحتوى التعليمى لتقديم تعليم متميز فى مجال 

هندسة النظم والحاسبات للمحافطة على الوضع 

 وإقليمي ا ودولي ا محليا   التنافسى للبرنامج

   

3 
مام إلت المهنىتحسين التعلم المستمر والتطوير 

 البحث العلمى واالبتكار الدراسات العليا والمساهمة فى
   

4 

والهيئة المعاونة تدريس الأعضاء هيئة  تحفيز ودعم

جراء البحوث وإلتلبية احتياجات العملية التعليمية 

 النظم والحاسباتالمتميزة فى مجال هندسة 

   

5 

هندسة مجال والهندسية فى تشارات الفنية إلستقديم ا

وأمن وتقنية والتحول الرقمى الحاسبات ونظم ال

لجهات الحكومية والقطاع للكلية والجامعة وا المعلومات

 الخاص

   

6 

التعاون مع التنمية من خالل  المشاركة الفعالة فى

المعنية لخدمة المجتمع مؤسسات المجتمع والجهات 

 والبيئة

   

 

 

أھداف البرنامج وآلیة تحدیثھا وتوافقھا مع رسالة البرنامج
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 هندسة النظم والحاسبات برنامجآلية تحديث أهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث لرسالة برنامج هندسة النظم والحاسباتيتحد 

  عتمادلهيئة الوطنية لضمان الجودة واإلعلى متطلبات ا بناء  تحديث 

 تعليم فى مصرأهداف قومية لل 

 

لجنة الجودة بقسم هندسة 

 النظم والحاسبات

 :سباب التاليةعلى أحد األ بناء   برنامج هندسة النظم والحاسبات هدافيتم تحديث أ

 

رسالة 

برنامج 

هندسة 

النظم 

 والحاسبات

 

معايير 

 مرجعية 

 لبرنامجهداف اأمقترح 

 البرنامجهداف أتوصيات على مقترح 

كل الجهات ممثلة 

 فى ورشة العمل

 بواسطة لجنة الجودةهداف األتوصيات تطبيق 

ستبيانات بمقترح إعمل 

رساله أهداف البرنامج وإ

 للجهات التى لم تمثل

 نعم

 ال

 ستبياناتاإلتوصيات من نتائج 

 هداف البرنامجأاعتماد 

 من المجالس الحاكمة

ل النشر عبر وسائ هداف البرنامجأنشر 

لوحات  -لكترونى موقع القسم اإل)المختلفة 

 (مواقع التواصل االجتماعى -بالقسم 

 .برنامج هندسة النظم والحاسبات أهدافآلية تحديث  :1شكل رقم 

 :على ورشة عمل تضم ممثلين عن الجهات التاليةللمناقشة يعرض المقترح 

 
 الطالب 

 الدراسات العليا 

 الخريجين 

 رباب العملأ 

 

 القيادات ذات الصلة بالبرنامج 

 عضاء هيئة التدريسأ 

 الهيئة المعاونة 

 الموظفين 

 

 


