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لتزام ?أن احترام قواعد السلوك الوظيفي وا بة واضحعلي درايةزھر 3جامعة ا بالقاھرة )بنين(الھندسة كلية 

يجابية في نشاطات الكلية وفعالياتھا Mجھد والمشاركة اال بذل عنظمة وتحمل المسؤوليات وأداء ماتفرضه م3با

ت Xالتي تصب في صميم دورھا لصالح تطوير وحل مشكوالمختلفة، أساس في تحقيق أھداف المؤسسة التعليمية 

 - أجھزتھا - أساسھا - مبانيھا(على الحفاظ على امكانات الكلية سواء يعمل مجتمع الكلية وضنة لھا، البيئة الحا

بصفة عامة يتخذ من التعاون منھاجا لعالج أية انتھاكات اوأضرار يمكن حدوثھا بروح الفريق الواحد و )مواردھا

 الموظفين والعمال كل بحسب ما يمكنه بين جميع من ينتمون للكلية من أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم وكذا

 .حيات المخولة اليهXتقديمه بھذا الخصوص وبحسب الص

كاديمي علي عاتقنا 3عباء والمسئوليات التي يلقيھا العمل ا3فرض علينا تحمل ايإن إيماننا بقيمة العلم والمعرفة 

مانة والثقة والعدالة 3ء قيم اXحول إعتتمحور سياستنا . كواحدة من المؤسسات التي تسعي نحو الريادة والتميز

خرين وھو ما يتناغم ويتسق مع سعينا الدائم للبحث عن الحقيقة والحفاظ علي حرية eوالمساواة واحترام ا

مانة العلمية 3كاديمي في استخدام وتداول ونشر المعلومات وكذا التزامنا بمعايير الدقة والحرفية وا3المجتمع ا

 .كية الفكريةواحترام حقوق المل

، ٢٠٠٢ ن بوخارست الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبرXول من إع3إستنادا الى المبدأ ا

ٌ عملية صنع القرار الفعال والجيد كما أن المعرفة ھي العامل الرئيسي ساس الذي تستند إليه3أن المعلومات ھي ا

معات المحلية، وعلى التقرير الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني ٌفي تطوير وتنمية المجتمع العالمي والمجت

وروبية وھيئة النزاھة البحثية 3 بسنغافورة تحت رعاية مؤسسة العلوم ا٢٠١٠ للنزاھة البحثية والمنعقد في يوليو

 بمدينة ٢٠١٣ ل الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث للنزاھة البحثية والمنعقد في مايوريان مونتXمريكية وإع3ا

ل Xلتزام بالنزاھة والقواعد والقوانين المنظمة للبحث العلمي، و تشجيع النزاھة البحثية من خ?ل، باريامونت

المقررات الدراسية والسياسات والمعايير الواضحة الشفافة التي تضمن خلق وتھيئة المناخ المناسب للنزاھة 

ين والمؤسسات البحثية بدورھم الحتمي تجاه مجتمعاتھم، ونص كما يوصي التقرير بضرورة التزام الباحث. البحثية

 على حرية الرأي والتعبير، وحرية البحث العلمي، ٢٠١٢ ساسية والصادر في يناير3زھـر للحريات ا3بيان ا

بداع، على أساس ثابت من رعاية مقاصد الشريعة، وإدراك روح التشريع الدستوري، ومقتضيات Mوحرية ا

ّي، كما ينص على أن البحث العلمي الجاد في العلوم االتقدم المعرف ّM نسانية والطبيعية وغــيرھا ھو قاطرة التقدم

البشري، ومن أھم شروط البحث العلمي أن تمتلك المؤسسات البحثية والعلماء المتخصصون حـــرية أكاديمية 

العلمية الدقيقة، وأن من حق ھذه ت واختبارھا بالمعايير ?حتما?تامة في إجراء التجارب وفرض الفروض وا

 ?نسانية، Mق والخبرة الكافية للوصول إلى نتائج جديدة تضيف للمعرفة اXالمؤسسات أن تمتلك الخيال الخ

 .قيات العلم ومناھجه وثوابتهX أخ?يوجھھم في ذلك إ
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فعة، تختلف المسؤولية  عادة بكلمات أخرى تصاحبھا كالقانون والقيم والحق والمن)قياتXخ3ا(ترتبط كلمة 

قانون، لكن قية بأن المسؤولية القانونية تتحدد بتشريعات تكون أمام شخص أوXخ3القانونية عن المسؤولية ا

نسان بنفسه وبغيره، فھي مسؤولية ذاتية Mقة اXنھا تتعلق بع3أوسع واشمل من دائرة القانون قية Xخ3االمسؤولية 

 . وأمام ضمائرناهللاأمام 

ت العلمية والمعرفية، أصبح لزاما علينا توثيق سياساتنا ?ا على ما تقدم ونتيجة للتطور الھائل في كافة المجابناء

مع ھذا التطور زھر 3جامعة ا بالقاھرة )بنين(الھندسة قيات تعامل مجتمع كلية Xوتقاليدنا الجامعية وبلورة أخ

ٌوالذي يشتمل على قية Xخ3الكلية والممارسات ل دليل سياسات اXوھو ما يعبر عنه مجتمع الكلية من خ

داب والقيم والقواعد eقي للكلية والذي يشمل اXخ3 بالكلية بجانب الميثاق اجراءات المتبعةMٌالسياسات وا

 الميثاق والتي تمت صياغاتھا واعتمادھا في كتيب نسانية المقبولة والغير مقبولة داخل الكليةMوالسلوكيات ا

  / ٩ /  ٢٦بتاريخ الموافق ) ٦١٢(بجلسة مجلس الكلية رقم  تعارض المصالح وحقوق الملكية الفكريةا?خXقي و

 .م٢٠١٧

الميثاق ا?خXقي وتعارض المصالح وحقوق  علي كتيب قية للكليةXخ3دليل السياسات والتقاليد اوقد اشتمل كتاب 

فقات والتي يتم استخدمھا كا?ستبانات والنماذج  وخريطة المراجعة الدورية للكلية وبعض المرالملكية الفكرية

 .٢٠١٧ /١٠ / ٣١ بتاريخ) ٦١٣( من قبل مجلس الكلية بجلسته المنعقدة رقم هداعتموقد تم ا ،ا?سترشادية
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  بالكليةب! الطسياسة قبول

  عميد الكلية-إدارة التنسيق بالجامعة  مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 

مكانيات والموارد المتاحة وتقوم بمخاطبة Mب الممكن استيعابھم في ضوء اXتقترح الكلية سنويا أعداد الط -١

 .إدارة التنسيق بذلك

ستاذ الدكتور رئيس الجامعة لعرضھا على مجلس الجامعة ضمن قواعد وشروط 3تعرض المقترحات على ا -٢

 .زھر للموافقة عليھا�على ل3قبول ثم عرضھا على المجلس اال

ل مكاتب Xخرى من خ3زھرية أوما يعادلھا من الشھادات ا3ب الناجحين بالثانوية اXتقبل ملفات الط -٣

 .لكتروني?التنسيق والتنسيق ا

 .المتبعةب الوافدين عن طريق رئاسة الجمھورية اوإدارة الوافدين وفقا للوائح Xتقدم طلبات الط -٤

عداد �ب على كليات الجامعة المختلفة وفقا لمجموع درجاتھم وطبقا لXيتولى مكتب التنسيق توزيع الط -٥

 .المطلوبة من الكلية

 .ب على عناوينھم بترشيحھم للكليةXغ الطXغ الكلية بأسماء وأعداد المقبولين و كذا إبXيتم إب -٦
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 كليةبال ب ونقل القيد!تحويل الطسياسة 

 عميد الكلية مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 

 نقل القيد من والى الكليةتحدد إدارة الجامعة السياسات الخاصة بالتحويل أو

 .)٢٠٠٨  لسنة٩١ قرار رئيس الجامعة رقم(

 : طبقا لما يليولى3عادة بالفرقة ا�ب الباقين لXللط: /أو

ولى داخل النطاق الجغرافي 3عادة بالفرقة ا�ب الباقين لXيجوز التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للط -١

 منطقة ،منطقة القاھرة الكبرى: المنطقة التابع لھا المعھد المتخرج منه الطالب وھي: ويقصد بالمنطقة الجغرافية(

 -أصلي (: دنى لمجموع الدرجات3 بشرط استيفاء شروط القبول والحد ا) منطقة الوجه القبلي،الوجه البحري

 .زھرية3 والذي قبلته الكلية المحول إليھا عام الحصول على الشھادة الثانوية ا)اعتباري

ثنين معا ?يجوز نقل قيد الطالب من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى مع ضرورة توافر الشرطين ا -٢

 :وھما

 . يكون نقل القيد لكلية أوشعبة ليس لھا نظير في المنطقة الجغرافية للطالبأن **

دنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المحول إليھا عام 3استيفاء شروط القبول والحد ا **

 .زھرية3الحصول على الشھادة الثانوية ا 

لتحاق بالجامعات والمعاھد ?ولى الراغبين في ا3ب المقيدين بالفرقة اX يوجد مانع من تحويل ونقل قيد الط ?-٣

 وينصح الطالب ،خارجھاواء داخل جمھورية مصر العربية أووالمؤسسات التعليمية الحكومية أوالخاصة س

 .بالتأكد من قبوله بھذه الجامعات أوالمعاھد قبل سحب ملفه من الجامعة

 :تيةeت ا?ب في الحاXيحظر التحويل ونقل القيد للط -٤

 .شراف3زھري المقيدون بكليتي التربية بالقاھرة وتفھنا ا3الطالب الحاصلين على دبلوم المعلمين ا **

الطالب الحاصلين على شھادة تخصص القراءات المقيدون بكلية القران الكريم للقراءات  **

 .وعلومھا بطنطا 
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 تتاح الكليات والشعب ب الحاصلين على مؤھلھم الدراسي قبل افX يجوز التحويل ونقل الط?** 

  يوجد حد أدنى لھذه الكليات والشعب عام حصولھم ? حيث ،التي يرغبون في التحويل إليھا 

 .على المؤھل 

 :وإضافة إلى ما سبق -٥

  نقل القيد بعد أن تتم الموافقة عليه واعتماده مھما - يجوز للطالب العدول عن التحويل ?** 

 .عية لذلكسباب أوالمبررات الدا3كانت ا 

إلى خارج من شعبة إلى أخرى داخل الكلية أونقل القيد بين كليات الجامعة أو -التحويل ** 

 يجوز ذلك بعد انتھاء ?ل العام الجامعي الواحد وXالجامعة مسموح به لمرة واحدة فقط خ 

 .المواعيد المحددة 

ده المطالبة بالسكن الجامعي حيث  نقل القيد واعتما- يجوز للطالب بعد الموافقة على التحويل ?** 

ب الذي يتم نقل قيده لشعبة أوكلية X ويستثنى من ذلك فقط الط،أن ذلك قد تم بناء على طلبه ورغبته 

 .ليس لھا نظير بالمنطقة الجغرافية التابعة للمعھد المتخرج منه 

 لتحاق?ولى الراغبين في ا3 اعلى فوق3ب المقيدين بالفرق اX يوجد مانع من تحويل ونقل قيد الط?: ثانيا

 ،بالجامعات والمعاھد والمؤسسات التعليمية الحكومية أوالخاصة سواء داخل جمھورية مصر العربية اوخارجھا

 .وينصح الطالب بالتأكد من قبوله بھذه الجامعات أوالمعاھد قبل سحب ملفه من الجامعة

ومنقوال  ليات المتناظرة بشرط أن يكون الطالب ناجحاولى بين الك3ب فرق النقل فوق اXيجوز تحويل ط: ثالثا

 .على وطبقا للضوابط التي يقررھا مجلس كل كلية3إلى الفرقة ا

بشرط  ولى بكليات غير متناظرة3ولى إلى الفرقة ا3ب المقيدين بفرق النقل فوق اXيجوز نقل قيد الط: رابعا

زھرية ووفقا 3االثانوية ا عام الحصول على الشھادة دنى المقرر للقبول بھ3استيفاء شروط القبول والحد ا

 .للضوابط التي يقررھا مجلس كل كلية

 .ستثنائية من الخارج?ب الحاصلين على الفرص اX يجوز تحويل أو نقل قيد الط?: خامسا

إدارة الجامعة   وفي المدة المقررة من،ت أونقل القيد بموافقة عميدي الكليتينXيشترط أن تتم جميع التحوي: سادسا

 .سباب? يجوز النظر في أي طلب للتحويل أونقل القيد بعد ھذه المدة مھما كانت ا?و

ب Xالط جراءات والمواقيت المطبقة علىMب الوافدين يطبق عليھم نفس الشروط والضوابط واXالط: سابعا

 .المصريين
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المحددة   لھم الحق في تعديل رغباتھم في الفترةزھرية المرشحون للكلية أوأي كلية أخرى3ب الثانوية اXط: ثامنا

 ويتم ذلك بملء استمارة تعديل الرغبات ،من قبل الجامعة وعن طريق مكاتب التنسيق التي سبق التقدم اليھا

 .دنى والتوزيع الجغرافي عند التقدم بطلب تعديل الترشيح3المخصصة لھذا الغرض مع ضرورة مراعاة الحد ا
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  بالكليةسياسات التعليم والتعلم

  أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة- قسام3 رؤساء ا- عميد الكلية مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا  المراجعة الخارجيةدورية

  المرفقــــــــــات

 

 والماجستير )البكالوريوس(زة العليا جاMتمنح درجات ازھر 3جامعة ا بالقاھرة )بنين(الھندسة كلية  -١

، لذا فالدراسة فيھا تعتمد على الدراسة ةيالھندسوالدكتوراه إضافة إلى الدبلومات المتخصصة في العلوم 

ب داخل الكلية Xطلالعملية بجانب الدراسة النظرية ويجوز لكل قسم أن يعد نظاما للتدريب الحقلي ل

 من درجة أعمال السنة تحددة التدريس في القسم المختص بنسبة أوخارجھا وينفذ تحت إشراف أعضاء ھيئ

 .في المقررات التي يحددھا مجلس القسم المختص واعتماد مجلس الكلية

سنوات خمس  ةيالھندس في العلوم )البكالوريوس(جازة العليا Mمدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة ا -٢

 .على نظام الفصلين الدراسيين

كاديمية بھدف توسيع القاعدة المھنية لخريجيھا وبما يتفق مع ميولھم 3د كبير من البرامج اتتيح الكلية عد -٣

 .ورغباتھم

م القائمة على XسMزھر ورسالتھا القائمة على التكامل بين العلوم وتقديم رسالة ا3تحقيقا لرؤية جامعة ا -٤

زھر 3جامعة ا بالقاھرة )بنين(الھندسة كلية عتدال والداعية إلى التواصل بين الحضارات، فإن ?وا الوسطية

مي والتصدي XسMمية وقادرين على نشر التراث اXسMن يكونوا ملمين بأصول الدعوة ا3بھا Xتدعم ط

زمة لذلك كالقرآن الكريم والتفسير والحديث الشريف Xل المقررات الدينية الXللقضايا المعاصرة من خ

 . والسيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدينخالق3مي والعقائد واXسMوالفقه ا

زھر والتي تنص على النھضة بدور الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة 3تحقيقا لرسالة جامعة ا -٥

 من جميع الشعب وبجميع برامجھا ھابXتقرر على طزھر 3جامعة ا بالقاھرة )بنين(الھندسة كلية فإن 

في جھة مناسبة للتخصص وذلك للشعور بقضايا ومشاكل المجتمع وكيفية تدريب صيفي   قضاءكاديمية3ا

 من درجة أعمال السنة في المقررات تحددنسبة التعامل معھا والتغلب عليھا من الناحية الھندسية ويكون له 

 .التي يحددھا مجلس القسم المختص واعتماد مجلس الكلية
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لمقررات الدراسية للسنوات المختلفة، إضافة إلى عدد كاديمية ا3ئحة الكلية وتوصيف البرامج ا?تبين  -٦

المحاضرات والتمارين النظرية والدروس العملية والتطبيقية والشفھية لكل مقرر وعدد الساعات المخصصة 

 .متحانات التحريرية والعملية?لكل منھا، وعدد ساعات ا

عد وضعھا من قبل الھيئة القومية لضمان جودة وذلك بالھندسية تتبنى الكلية المعايير القياسية القومية للعلوم  -٧

 .عتماد?التعليم وا

يضع السادة أعضاء ھيئة التدريس توصيف المقررات موضحا بھا مخرجات التعلم المعرفية والذھنية  -٨

والمھنية والمھارات العامة المستھدفة ومحتوى المقرر وعدد ساعات التدريس وأساليب التعلم المستخدمة 

 .ونظم التقويم

ل أساليب التعليم والتعلم المستخدمة والتي تشتمل على المحاضرات النظرية والتمارين Xتعمل الكلية من خ -٩

ساليب الغير تقليدية على 3النظرية والدروس العملية والتدريبات الحقلية والمشروعات البحثية وكذلك على ا

قدرات طالبھا على العمل في فريق كاديمية، كما تعمل على تنمية 3تحقق أھداف البرامج ومعاييرھا ا

 .الھندسةوالتفكير العلمي وتطبيق معارفھم ومھاراتھم عمليا بما يحقق مواصفات خريج كليات 

ولى أما السنوات  ا?عدادية وا3زمة للمقررات المختلفة خاصة في السنواتXتوفر الكلية المذكرات ال -١٠

 العملية التعليمية ويساعدھم السادة أعضاء ھيئة المتقدمة يصبح التركيز على أن يكون الطالب ھو محور

 .ستقصاء?التدريس على التعلم الذاتى والمستمر والبحث وا

تتيح الكلية لطالبھا مصادر معرفية عن طريق العديد من المكتبات بدءا من المكتبة المركزية للجامعة  -١١

 .حصول على المعرفةفى ال قسام واستخدام التكنولوجيا3ومرورا بمكتبة الكلية ومكتبات ا

ب في مقرراتھم وفقا لما ھو وارد بتوصيف Xتعمل الكلية على دعم مكتباتھا بالمراجع التي يحتاجھا الط -١٢

 .المقررات

نترنت داخل الكلية كمصدر من مصادر المعرفة والتي يمكن استخدامھا من ?بھا شبكة اXتتيح الكلية لط -١٣

 .كاديمية أو من أجھزتھم الخاصة3قسام ا3 والى المتوفرة بالمكتبة?الحاسب ا ل أجھزةXخ

 .تعمل الكلية على توفير التكنولوجيا المساعدة لعمليات التعليم والتعلم بمدرجاتھا ومعاملھا -١٤

بھا عن المقررات التي يدرسونھا بشكل دوري كما تعمل على تلبية Xتعمل الكلية على قياس رضا ط -١٥

، إضافة إلى تقويم برامج الھندسية  تخل بمناھج العلوم?ديمية وكا3احتياجاتھم والتي تتفق مع المعايير ا

 .الكلية ومقرراتھا وأداء السادة أعضاء ھيئة التدريس
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تعمل الكلية على قياس احتياجات سوق العمل دوريا سواء بمخاطبة جھات العمل والجھات الخدمية أومن  -١٦

ندماج في سوق العمل سواء بدمج ھذه X لزمةXبھا بالمھارات الXنات التوظيف وذلك لثقل طXل إعXخ

 .بXحتياجات في المحاضرات أوبتدريب الط?ا

متحان مستويات مختلفة من المعارف والقدرات الذھنية طبقا ?يلتزم أعضاء ھيئة التدريس بأن تقيس ورقة ا -١٧

 .كاديمية3لما جاء في توصيف المقررات وبما يحقق أھداف البرنامج والمعايير ا

لية من تحقق مخرجات التعلم المھنية في خريجيھا ومن قدرتھم على استخدام المنھج العلمي تتأكد الك -١٨

ب السنة الرابعة Xل التدريب الحقلي ومشروع التخرج المقرر على طXندماج في المجتمع البحثي من خ?وا

 .متحانات العملية والشفھية?وا

لخارجي لذا يتم تقييم أدائھم أثناء التدريب الحقلي ل المجتمع اXبھا من خXتتبنى الكلية سياسة تقييم ط -١٩

 .بواسطة جھة التدريب باستخدام النموذج المعد لذلك

 - المراجعة - التنفيذ -التخطيط (تتأكد الكلية من تحسين عمليات التعليم والتعلم باستخدام نظم الجودة  -٢٠

مجھا ومقرراتھا كما ھو موضح  على برا)الداخلية والخارجية( عن طريق المراجعة الدورية )التحسين

 .بسياسات تقويم البرامج، وإتاحة التغذية الراجعة للمھتمين

    :زمة سنويا في ضوءXجراءات التصحيحية الMتتخذ الكلية ا -٢١

       .نتائج تقييم الطالب للمقررات** 

       . التقارير الدورية للبرامج** 

 .التقارير الدورية للمقررات** 
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 بالكلية ت التعليم!اسات التعامل مع مشكسي

 كاديمي3رئيس القسم ا مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا المراجعة الخارجيةدورية 

  المرفقــــــــــات

 

 .تقوم الكلية بتقسيم الدفعات ذات الكثافة العددية العالية الى مجموعات: بXالكثافة العددية الزائدة للط -١

 .مثل لمواردھا3ستخدام ا?تعمل الكلية على ا: عف المواردض -٢

 .انتداب المتخصصين من خارج الكلية: نقص أعضاء ھيئة التدريس فى بعض التخصصات -٣

 تسمح الكلية بالدروس الخصوصية وينص على ذلك سياسات تعارض المصالح ?: الدروس الخصوصية -٤

 .خالقي للكلية3والميثاق ا

ب وتقارير أعضاء ھيئة التدريس والمستجدات في بيئة !اسات سنويا في ضوء أراء الطيتم مراجعة ھذه السي

 المؤسسة
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 بالكليةنقل الب و!الطتشعيب سياسة 

 بX لجنة شئون الط-وكيل الكلية  مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 

 . بعد ا?عداديةب في كل شعبة دراسيةXقسام أعداد الط3قتراحات ا?الكلية سنويا وفقا جلس يحدد م -١

 .ولويات�ب عند كل مرحلة تشعيب برغباتھم مرتبة وفقا لXيتقدم الط -٢

لب على التخصصات والبرامج وفقا لرغباتھم وتبعا لمجموع Xب بتوزيع الطXتقوم لجنة شئون الط -٣

 .االدرجات الحاصلين عليھ

 نظم التشعيب داخل الكليةالتالي المرفق ويوضح 

 

  الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة  الثانيةالفرقة   ا?وليالفرقة
 اشغال اشغال

 مدني مدني ري ري
 انشاءات انشاءات

 قوي قوي
 كاميكاني كاميكاني

 انتاج انتاج

 قوى قوى قوى
 باءكھر

 اتصا?ت صا?تات اتصا?ت

 تعدين تعدين تعدين
 تعدين وبترول

 بترول بترول بترول

 عمارة عمارة عمارة عمارة

 تخطيط تخطيط تخطيط تخطيط

ية
اد

عد
ا/

ة 
رق

لف
ا

 

 نظم نظم نظم نظم
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  بالكليةب مرحلة البكالوريوس!سياسات تقويم ط

 ت?رؤساء الكنترو مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ــــــــــنوياسـ جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 

 ئحة الداخلية للكلية وعلى القواعد المقررة من مجلس الجامعة جلسة رقمXتم وضع ھذه السياسات بناء على ال

 .٢٠٠٨  مايو٢٧  ومنشور رئيس الجامعة فى٢٠٠٤  مارس١٦ بتاريخ ٤٦٠

 :السياسات المتبعة

عليا في المقررات التي درسھا الطالب في المواعيد التي يحددھا جازة الMتعقد امتحانات النقل وامتحانات ا -١

 .مجلس الجامعة

من ساعات الدراسة ويستثنى من % ٧٥  تقل عن? إذا حضر بنسبة ?متحان إX يسمح الطالب بالتقدم ل? -٢

 .ذلك من تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية

جحا في مقررات الفرقة المقيد بھا أوإذا كان راسبا  إذا كان نا?على إ3 ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة ا? -٣

 . يزيد عن مقررين دراسيين?فيما 

 يزيد عن مقررين في الموعد الذي ?ب الفرقة الرابعة الراسبين في ما Xيعقد امتحان تصفية في كل عام لط -٤

 .يحدده مجلس الجامعة

عنھا بغير عذر مقبول عن تقدير مقبول مع  يزيد تقدير الطالب في المادة التي سبق أن رسب فيھا أوتغيب ? -٥

مراعاة أحقية الطالب في احتساب الدرجات الفعلية الحاصل عليھا في المواد التي سبق أن رسب فيھا 

 .قصى لتقدير مقبول3أوتغيب عنھا بغير عذر مقبول بشرط أن تقل عن الحد ا

ربعة بشرط 3في السنوات الدراسية اب الحاصلين على تقدير جيد جدا أوامتياز Xتمنح مرتبة الشرف للط -٦

 .عدم الرسوب في أي مادة من المواد طوال سنوات الدراسة

 الرمز :تيةSمتحان بأحد التقديرات ا/يقدر نجاح الطالب فى كل فرقة دراسية في التقدير العام وفى كل مادة من مواد ا

 م حان فأكثر من النھاية العظمى ?لمت%٨٥ إذا حصل على :ممتــــــــاز

 ج ج . من النھاية العظمى ?لمتحان%٨٥ إلى أقل من% ٧٥ إذا حصل على :جيــد جـــدا

 ج .من النھاية العظمى ?لمتحان% ٧٥  إلى أقل من%٦٠ إذا حصل على :جيــــــــــــد

 ل . من مجموع الدرجات%٦٠  إلى أقل من%٥٠إذا حصل على مقبــــــــول
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  :تيةSمن المواد العلمية فيقدر بأحد التقديرات اأما رسوب الطالب فى كل مادة 

 ض . من النھاية العظمى ?لمتحان للمواد العلمية%٥٠  إلى أقل من%٣٠ إذا حصل على ضعيـــــــف

 ض ج . من النھاية العظمى ?لمتحان%٣٠ إذا حصل على أقل من :ضعيف جدا
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 بالكلية  ا/وليالمرحلة الجامعيةسياسات الجبر والتيسير لطالب 

 ت?رؤساء الكنترو مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 التطبيق تاريخ الموافقة تاريخ

 

 جلسة رقمئحة الداخلية للكلية وعلى القواعد المقررة من مجلس الجامعة Xتم وضع ھذه السياسات بناء على ال

 .  ومنشور رئيس الجامعة فى٢٠٠٤  مارس١٦ بتاريخ ٤٦٠

  :اSتية الحا/ت إحدى إلى حالته بھا تغيرت إذا إ/ السياسات ھذه من الطالب يستفيد / ) ١ 
a)  (نھائيا نجاحا ناجح إلى راسب من 

(b) النقل لفرق بالنسبة بمادتين منقول إلى راسب  من 
(c) النھائية للفرقة بالنسبة تصفية امتحان ولدخ حق له إلى راسب  من 
d)  (ا3على الفرقة إلى نھائيا نجاحا ناجح إلى مادتين أو بمادة منقول من 

(e) الفرقة إلى بمادتين منقول إلى بفرقته والخارج الداخل من القيد لفرص استنفاذه بسبب للفصل معرض  من 
 ا3على

 (f) فأقل المواد عدد نصف في راسب إلى المواد عدد نصف من أكثر في رسوبه بسبب للفصل معرض من 
  .فقط النھائية الفرقة على ذلك وينطبق فصل دون يبقى وبذلك

 في السياسات بھذه المقررة ا�خرى الرأفة قواعد باقي وبين3)   (التلقائي الرفع قاعدة بين الجمع / يجوز ) ٢
 حتى 4 من البنود( التطبيق في الخاص مجاله منھا للك أن حيث والتيسير للجبر الخاضعة من المواد مادة أي

(8 . 
من مجموع درجات المادة �ي عدد من المواد بالفرقة بما فيھا مواد التخلف من % ٢الرفع التلقائي بنسبة  ) ٣

 .الفرق السابقة
ھايات من مجموع الن % ١ من ھذه السياسات بنسبة )١(يستفيد الطالب الذي ستتغير حالته طبقا للبند  ) ٤

من درجات المادة  % ١٠ا/متحان ا�صلية المقررة للفرقة في أي عدد من المواد وبحد أقصى  العظمى لمواد
 .الواحدة

يمنح الط!ب المعرضون للفصل بسبب استنفاذھم جميع فرص البقاء في الكلية من الداخل والخارج ولم  ) ٥
ام السابقة بذات الفرقة والذين ستتغير حالتھم طبقا ا/ستفادة من قواعد الجبر والتيسير في ا�عو يسبق لھم

من مجموع النھايات العظمى لمواد ا/متحان ا�صلية  % ١٫٥ھذه السياسات نسبة  من) e( فقرة )١(للبند 
 .من مجموع درجات المادة الواحدة % ١٢الواحدة  المقررة للفرقة وبحد أقصى للمادة

صل عليه من درجات فعلية في المواد قبل إضافة درجات التيسير  المجموع الكلى للطالب ھو مجموع ما ح)٦
وعلى أن يرفع ھذا المجموع إلى الحد ا�دنى للنجاح إذا قل عن ذلك فيما / يجاوز ما حصل عليه الطالب من 

  السابقةدرجات تيسير على حسب النسب المنصوص عليھا في البنود
 للدرجات إذا ترتب على ذلك تعديل تقديره العام الى تقدير من المجموع الكلى% ١يستفيد الطالب بنسبة  ) ٧

 .عام أعلى مباشرةبشرط أ/ يكون قد استفاد من درجات الجبر والتيسير
من المجموع الكلى للدرجات إذا ترتب على ذلك تعديل تقديره التراكمي إلى % ١يستفيد الطالب بنسبة ) ٨

 . عليه من درجات الجبر والتيسير في السنوات السابقةمباشرة بعد خصم ما سبق الحصول تقدير عام أعلى
يشترط لتطبيق قواعد الجبر والتيسير على مادة القرآن الكريم أ/ تقل الدرجات الحاصل عليھا الطالب عن  ) ٩

 بحيث ينتج عن التطبيق أن تصل درجة كل فرع إلى )التحريري والشفوي(كل من فرعى المادة درجة في ٢٠
 . و/ تجمع درجتا الفرعين إذا قلتا أو قلت إحداھما عن ھذا الحد)للنجاح �دنىالحد ا( درجة ٢٥
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تكون استفادة الطالب من قواعد الجبر والتيسير المنصوص عليھا بھذه السياسات خ!ل العام الجامعي  ) ١٠
ياسات الجبر المختلفة، أما بالنسبة لط!ب الفرقة النھائية فيجوز للطالب ا/ستفادة من س الواحد بأدواره

 .بقاءه والتيسير مھما تعددت فرص
 مع )مقبول(/ يزيد تقدير الطالب فى المقرر الذى سبق أن رسب فيه او تغيب عنه بغير عذر مقبول عن  ) ١١

 بأحقية الطالب فى احتساب الدرجات ٢٠٠٤ مارس ١٦ بتاريخ ٤٦٠مجلس الجامعة بجلسته رقم  مراعاة قرار
المواد التى سبق أن رسب فيھا أو تغيب عنھا بغير عذر مقبول بشرط أن تقل عن فى  الفعلية الحاصل عليھا

 .على جميع الفرق الدراسية الحد ا�قصى لتقدير مقبول وذلك
فيما عدا الرفع التلقائي / تطبق سياسات الجبر والتيسير إ/ بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث  ) ١٢

 .لين الدراسيين معاالسياسات تسرى على الفص أن ھذه
 

 

 

 

 

يتم مراجعة ھذه السياسات سنويا قبل نھاية العام الدراسي مع مراعاة قرارات ومنشورات الجامعة في ھذا 

 .الصدد
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 ا�كاديمية البرامج تقويم سياسات

 الخارجية المراجعة

 الكلية وكيل مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 اتسنو ٥  جراءاتMدورية ا

 نموذج تقرير مراجع خارجى المرفقــــــــــات

 التطبيق تاريخ الموافقة تاريخ

 تم وضع سياسات المراجعة الخارجية على البرامج ا�كاديمية بالكلية للتأكد من تحقيق البرامج ا�كاديمية

 :للمعايير التالية والمقررات

 .وضوح صياغة أھداف البرامج ا3كاديمية والمقررات

 .ط مخرجات التعلم المستھدفة بأھداف البرنامجارتبا

 .تحقق مخرجات التعلم المستھدفة بالمقررات

توافق مخرجات التعلم المستھدفة مع مواصفات خريج كل برنامج في المجال المعرفي والمھني والذھني 

 .والمھارات العامةوالمنقولة

 . مجال التخصصمواكبة مخرجات التعلم المستھدفة للبرنامج للتطور العلمي في

 .مواكبة مخرجات التعلم المستھدفة للبرنامج مع احتياجات سوق العمل

توازن ھيكل البرنامج مع مواصفات الخريج من حيث مقررات العلوم ا3ساسية والمتخصصة واMنسانية 

 .والتدريب الميداني

 .مXئمة الطرق المستخدمة في التقويم لطبيعة مخرجات التعلم المستھدفة

 . الزمني المتاح ?كتساب المھارات على مستوى الدروس العملية كافي ?ستيفاء المھارات المستھدفةالوقت

 .تقيس الورقة ا?متحانية للمقررات مستويات مختلفة من المعارف والقدرات الذھنية

 رراتتقيس الورقة ا?متحانية للمقررات المستھدف من ا?متحانات النظرية طبقا لما جاء في توصيف المق

 .وضوح ا3سئلة با3وراق ا?متحانية وعدم اللبس في المطلوب منھا

 .خلو ا3وراق ا?متحانية من ا3خطاء المطبعية

 :السياسات المتبعة

 .يتم مراجعة جميع برامج ومقررات الكلية خارجيا للمرحلتين ا3ولى والعليا مرة كل خمس سنوات . ١
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خارجي لكل برنامج ووسيلة ا?تصال به وإبXغ وكيل الكلية بالبيانات لكل قسم علمي تحديد اسم المراجع ال . ٢

 مع إرفاق جميع توصيفات البرامج ومقرراتھا )من تاريخ آخر مراجعة(في الشھرا3ول من السنة الخامسة 

 . وتقاريرالمقررات والبرامج ونماذج من ا3وراق ا?متحانية)رقميا(

 الXزمة لمراسلة المراجعين بجميع ما سبق مرفقا بخطاب موقع من عميد يتولى وكيل الكلية اتخاذ التدابير . ٣

ونموذج تقرير المراجع الخارجي المعد لذلك والذي يتفق مع المرحلة الدراسية سواء الجامعية ا3ولى أو  الكلية

 .العليا الدراسات

اردة من المراجعين الخارجيين واتخاذ يقوم مقرري البرامج ا3كاديمية با3قسام المختلفة بمراجعة التقارير الو . ٤

 .الXزمة للتطوير وعرضھا على مجلس القسم ?عتمادھا التدابير

 .يتم مراجعة ھذه السياسات كل أربع سنوات من تاريخ تطبيقھا . ٥
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 ا�كاديمية البرامج تقويم سياسات

 الداخلية المراجعة

 ميةمقرري البرامج ا3كادي مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 سنويا جراءاتMدورية ا

  نموذج تقرير مقرر–نموذج تقرير برنامج  المرفقــــــــــات

 التطبيق تاريخ الموافقة تاريخ

 يتم تقويم البرامج ا�كاديمية بالكلية دوريا مع ا�خذ في ا/عتبار التطور العلمي والتكنولوجي في مجال

 :ومية ومتغيرات سوق العمل، وذلك بناء علىالتخصص وكذلك المتطلبات الق

 نتائج الطXب في ا?متحانات التحريرية والشفھية والعملية

 تقارير السادة أعضاء ھيئة التدريس القائمين بتدريس مقررات كل برنامج

 تحليل آراء الطXب عن المقررات

 تحليل آراء الطXب عن البرنامج

 :السياسات المتبعة

 وحدة الجودة: أو/

 تتولى وحدة الجودة

 .تطبيق استطXع رأى الطXب في المقررات أثناء المحاضرة قبل ا3خيرة في كل فصل دراسي وتحليله . ١

 .تطبيق استطXع رأى الطXب في البرامج ا3كاديمية نھاية كل عام دراسي على طXب السنة الرابعة وتحليله . ٢

 . والذي يوجھھا بدوره إلى مقرري البرامج والقائمين على التدريسرفع نتائج استطXعات الرأي لعميد الكلية . ٣

 أعضاء ھيئة التدريس: ثانيا

 يلتزم عضو ھيئة التدريس القائم بتدريس كل مقرر برفع تقرير لمقرر البرنامج بعد ظھور النتائج وفقا . ١

 .لذلك للنموذج المعد

 :مقرري البرامج ا�كاديمية: ثالثا

Xب للبرنامج ا3كاديمي ومقارنتھا بالسنوات السابقة ودراسة أسباب التباين الملحوظ فيھا إن تحليل نتائج الط . ١

 .وا?ستفادة من د??ت ھذا التحليل فى خطة تطوير البرنامج وجد

دراسة تقارير المقررات ووضع تقرير البرنامج وخطة تطويره للعام التالي خXل شھر من ظھور النتائج  . ٢

 .لقسملرئيس ا ورفعه
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 رئيس مجلس القسم: رابعا

عرض تقارير البرامج على مجلس القسم ومجلس الكلية ?تخاذ الموافقات في حالة الحاجة إلى إجراء تطوير  . ١

 .قائمة با?حتياجات الXزمة لتطوير البرامج لمجلس الكلية سنويا ورفع

 مجالس ا�قسام: خامسا 

 سنواتخمس مي كل قرر لكل برنامج أكاديتحدد مجالس ا3قسام م

 .تحتفظ مجالس ا3قسام بملفات البرامج وملفات المقررات للرجوع إليھا في عمليات التدريس والتقويم الدوري

 سنوات من تاريخ إقرارھاخمس يتم مراجعة ھذه السياسات كل 

 :المصطلحات المستخدمة

 وات تتكامل مع بعضھا البعضسنخمس  مجموعة المقررات التي يدرسھا الطالب خXل :البرنامج ا�كاديمي

 التخصص العلمي الذي يحصل الطالب على شھادة التخرج منه لتشكل مسمى

  ملف يحتوى على توصيف البرنامج وتقاريره الدورية وخطط التطوير وآراء الطXب دوريا:ملف البرنامج

 آراء – تقارير المقرر – نتائج الطXب – ا3وراق ا?متحانية – ملف يحتوى على توصيف المقرر :ملف المقرر

 الطXب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 

 
 

- ٢١ -

 المصالح تعارض سياسات

 عميد الكلية مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 سنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 التطبيق تاريخ الموافقة تاريخ

 أنه صراع بين الواجب العام تضارب المصالح على) OECD(تعرف منظمة التعاون ا?قتصادي والتنمية 
 .الخاصة للعاملين بالمؤسسة والتي يمكن أن تؤثر بشكل غير ?ئق على واجباتھم الرسمية ومسؤولياتھم والمصالح

 أومحتمل perceived أومتصور actualوعلى شكل أكثر دقة فإن تعارض المصالح قد يكون فعلى 
potential.  

وھو ما ينطوي على  ACTUAL CONFLICT OF INTERESTتعارض المصالح الفعلي  . ١
 .صراع مباشر بين واجبات ومسؤوليات الفرد القائمة ومصالحه الخاصة

وھو ما ينطوي  PERCEIVED CONFLICT OF INTERESTتعارض المصالح ظاھري  . ٢
 .على تصور أو احتمالية وجود صراع بين الواجبات والمصالح الخاصة رغم عدم وجوده فعليا

 POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST المصالح المحتمل تعارض . ٣
 –عداوة )أو غير مالي ( مكاسب مالية أو خسارة)وھو ما ينشأ كنتيجة لسلطات الفرد ومصالحه وقد يكون مالي 

، ونظرا (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)وانطXقا من القاعدة الفقھية (أو خسائر شخصية  منافع–صداقة 
العملية التعليمية والبحثية والخدمة المجتمعية تنشأ العديد من الروابط بين  ة الكلية في جميع جوانبلطبيعة أنشط

ووجھات النظر أكثر تنوعا وتعقيدا وذات نطاق واسع، لذا كان من  الكلية والعديد من المستفيدين وتصبح العXقات
د سلبا على الكلية سواء بشكل مباشر أو التي قد تعو الضروري وضع سياسات لتجنب التعامXت أو التصرفات

وتنظيم العXقة بين ا?ھتمامات  ظاھري ويمكن من خXله تجنب النزاعات المحتملة داخل المؤسسة وخارجھا
 .ا3زھر  جامعةالھندسةالشخصية ل�فراد وواجباتھم تجاه المؤسسة وبما يحقق الميثاق ا3خXقي لكلية 

 :السياسات المتبعة
ئمين بالتدريس ولھم طXب من ا3قارب حتى الدرجة الرابعة من التدريس أو المشاركة فى أعمال استبعاد القا

 .الكنتروللنفس الفرقة التي ينتمي إليھا الطالب
 ? يزيد عدد طXب الدراسات العليا المسجلين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه عن عشرون طالب لكل عضو ھيئة

 .تدريس
 

 :التوجيھية الخاصة بالكلية في حالة وجود تعارض مصالح فعلى أو ظاھري أو محتملو فيما يلي المبادئ 
 

 ا3داء المتوقع                                                                            اMجراء               
 
 ودمن المتوقع أن يقوم كل شخص مرتبط بالكلية باMفصاح عن وج  :اMفصاح  ١

 . تعارض فعلي أوظاھري في المصالح بمجرد نشوئه إلى عميد الكلية 
 
 يمكن للشخص الذي لديه تعارض في المصالح أن يوفر المعلومات في  : ا?متناع عن اتخاذ القرار  ٢

القرار، ولكن يجب أ? يشارك أوأن يحضر الجلسة التي يتم  عملية اتخاذ 
 .تناع في محضر الجلسة?مھذا ا ّويدون. اتخاذ القرار فيھا 

 
على العاملين أ? يحققوا أية منفعة مالية مباشرة أوغير مباشرة من أنشطة  :  تجنب ا?نتفاع الشخصي٣

  مكافئات وتغطية النفقات التي تتمبخXف الرواتب المشروعة وال الكلية 
 مسبق لموافقة عليھا بشكلا 
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في جميع حا?ت التعارض الفعلي و. المصالحّيمكن 3ي شخص أن ينبه إلى احتمال وجود تعارض في 
الكلية أن يحل اMشكال بنفسه، أوأن يعرضه على مجلس الكلية، يمكن لعميد . تبليغ عميد الكلية الظاھري، يجبأو
للنظر في الحالة، أما إذا كان التعارض يتعلق بعميد الكلية فيتم التقدم بمذكرة للعرض  أن يحيله إلى لجنة الحكماءأو

 .لس الكليةعلى مج
 

يتم العمل بھذه السياسة تكام! مع الميثاق ا�خ!قي للكلية واعتبار الميثاق ا�خ!قي جزء أصيل فيھا ويسرى 
 .المبادئ التوجيھية الواردة بھذه السياسات عليه
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 الفكرية الملكية حقوق على الحفاظ سياسات

 الكلية ميدع مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 سنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 التطبيق تاريخ الموافقة تاريخ

حقوق الملكية "و " البحث العلمى" تحت بندى الھندسة إضافة الى ما سيتم ذكره فى الميثاق ا�خ!قى لكلية 
 :ة بھاوالنشر فإن الكلية بجميع أقسامھا والمكتبات الملحق الفكرية

 
 . الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر ٢٠٠٢ لسنة ٨٢تلتزم بتطبيق جميع أحكام القانون رقم . ١
كتب ، مؤلفات ، مراجع (أوالناشر /عدم السماح للعاملين بالكلية بنسخ المصنفات المحمية بحقوق المؤلف و . ٢
 .ناشرالأو/شكل اعتداء علي حقوق المؤلف و بما ي)إلخ....... ، 
من مجمل أي كتاب أومرجع متمتع % ( ٢٠ -% ١٠) يسمح لطXب الكلية بالتصوير الضوئي لما يعادل  . ٣

3غراض اMستذكار والبحث و? يسمح بتداول ھذه النسخة ) ISBN(أودولي /بحماية رقم إيداع محلي و
 .إلكترونيةة سواء كانت ورقية أوالشخصي

يئة المعاونة بعرض المواد التعليمية المنقولة من أجزاء محددة من المراجع يسمح 3عضاء ھيئة التدريس والھ . ٤
العلمية أوالدوريات العالمية المتوفرة في المكتبة أوالمواقع اMلكترونية أوالبرامج التليفزيونية في قاعات التدريس 

 .ل�غراض التعليمية شريطة ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف
 علي النسخة ا3صلية المفقودة ة تصوير نسخة وحيدة من أي مصنف بغرض الحفاظيجوز لمكتبات الكلي . ٥
 .التالفة التي يصعب الحصول علي نسخة بديلة أخري لھاأو
 لسنة ٨٢وضع إرشادات للمترددين علي المكتبة لمراعاة إلتزامھم بالقواعد المنصوص عليھا في القانون رقم . ٦

كرية مع عقد ندوات ولقاءات مفتوحة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية  الخاص بحماية حقوق الملكية الف٢٠٠٢
 .وأھميتھا وضرورة اMلتزام بھا

يتم إعXم جميع المكتبات ومراكز التصوير الضوئي المرخص لھا بالعمل داخل الكلية باMجراءات والقواعد  . ٧
عميد الكلية بالواقعة . د.لھذه اMجراءات يبلغ أوفي حالة وقوع مخالفة . الواردة في ھذا النموذج مع إلزامھا بھا 

 .Mتخاذ الXزم
? يسمح ببيع أوتداول كتب أومذكرات دراسية تحمل أسم صاحبھا داخل الكلية دون أن تكون متمتعة بحماية  . ٨

ھا ويسمح بتداول المذكرات الدراسية التي يقوم المحاضر أوالكلية بتجھيز) . ISBN(رقم إيداع محلي أو دولي 
 ) ٤راجع بند (للطXب ل�غراض التعليمية دون أن تكون منقولة مباشرة أومنسوخة بالكامل من أحد المراجع 

 .معتمدة من مجلس القسم المختص على ان تكون
تقوم الكلية بنشر الوعي بالقواعد والقوانين المنظمة للحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية والنشر بين أعضاء  . ٩

 والھيئة المعاونة والطXب واMداريين وذلك عن طريق توزيع ھذا النموذج ووضعه علي الموقع ھيئة التدريس
 .اMلكتروني للكلية
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 الممارسات العادلة وعدم التمييز

 الكلية عميد مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 سنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 طبيقالت تاريخ الموافقة تاريخ

 
 :فى إطار تطبيق الممارسات العادلة وا/لتزام بأخ!قيات المھنة تحرص الكلية على ما يلى

توزيع أعباء اMشراف والتدريس والحوافز (ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء ھيئة التدريس  .١
 ).والمكافآت والبعثات وغيرھا

ء العمل والحوافز والمكافآت والترقيات والنقل توزيع أعبا(ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملين  .٢
 ).وغيرھا

تحديد رغبات (ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطXب من حيث المساواة فى فرص التعليم والتقويم  .٣
 ). وضع آلية للتحويXت الداخلية والخارجية– عمل تنسيق داخلى –التشعيب 

 اMشراف –أحد ا3قارب من الدرجة ا3ولى عدم التدريس فى وجود (تجنب التعارض فى المصالح  .٤
 ).إلخ... العلمى على طXب معينين لوجود مصالح خاصة 

 :اتخاذ القرارات التصحيحية لمعالجة الممارسات غير العادلة .٥
متابعة القرارات التى تتعلق بشكاوى ومقترحات ا3طراف المختلفة الداخلية والخارجية للمؤسسة  .٦

 .متابعةوأخطار المعنين بنتيجة ال
 .سياسات القبول بالكلية تعتمد على المساواة وعدم التمييز بين جميع الطXب .٧
 .إتاحة الفرصة لمقابلة اMدارة العليا للكلية أوأعضاء ھيئة التدريس فى أوقات ساعاتھم المكتبية .٨
 .توافر نظام للدعم ا3كاديمى .٩

دراسية للمحاضرات والمعامل لجميع المساواة فى فرص التعلم والتقويم وعدم التمييز فى الجداول ال .١٠
 .الطXب

 .اشتراك الطXب فى وضع جداول ا?متحانات .١١
 .عدم انفراد ا3ساتذة بالتدريس أوالتصحيح فى أى مقرر دراسى بالكلية .١٢
 .جميع كراسات اMجابة تصحح وتوقع من أكثر من مصححين .١٣
 .توزيع الدرجات على ورقة ا3سئلة .١٤
 .حانيةمثبت بنموذج تقييم الورقة ا?مت .١٥
 .إعXن اMجابة النموذجية لXمتحانات موزعا عليھا درجات ا3سئلة .١٦
 .يعلن نموذج اMجابة ويرفق بالكراسات داخل كنترو?ت الفرق المختلفة .١٧
 .يتم تصحيح أوراق اMجابة مغلقة طبقا ل�جراءات المتبعة بكنترو?ت الفرق المختلفة .١٨
ة رصد درجات ا?متحانات والبت فى ھذه ا?لتماسات أحقية جميع الطXب فى التقدم بالتماسات Mعاد .١٩

 .وأعXم المتقدم با?لتماس بنتيجة إعادة الرصد
أحقية الطXب فى التفاعل مع أعضاء ھيئة التدريس دون تمييز خXل الساعات المكتبية يتم إعXن  .٢٠

 .الساعات المكتبية على مكاتب أعضاء ھيئة التدريس
 .شكاوىأحقية جميع الطXب فى التقدم ب .٢١

عدم التمييز وضمان العدالة بين أعضاء ھيئة التدريس فى توزيع أعباء العمل والتدريس وإع!ن قواعد صرف 
 :الحوافز والمكافآت �عضاء ھيئة التدريس

 .توزيع أعباء العمل .٢٢
 .الحوافز والمكافآت .٢٣
 .الترقيات .٢٤

 : من خ!لتحرص الكلية على تصحيح آية ممارسات غير عادلة فور اكتشافھا
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 .فحص شكاوى الموظفين من توقيع الجزاءات عليھم ورفع الجزاءات عنھم إن كان لھم حق فى ذلك .٢٥
 .تصحيح درجات الطXب المتظلمين من درجات ا?متحان العملى أو النظرى بعد فحص شكواھم .٢٦
 .اتخاذ إجراءات تصحيحية حالة تعرض أى طالب لعدم العدالة .٢٧
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 يعتمد،                                                                                                        

 عميد الكلية                                                                    كلية      الموافقة مجلس 
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 ا�زھر جامعة ندسةالھ لكلية ا�خ!قي الميثاق

أساسھا أو   جامعة ا3زھر على الحفاظ على ممتلكات الكلية سواء مبانيھا أو– )بنين (الھندسةيعمل مجتمع كلية 
و ا3فكار و  أجھزتھا أو مواردھا بصفة عامة واMبXغ عن أية انتھاكات حادثة، ومشاركة اeخرين في المصادر

 .فكار الجديدة، تشجيع اeخرين على العمل بالميثاق ا3خXقيا3دوات و ا3جھزة و ا?نفتاح على ا3
 تلتزم القيادات ا3كاديمية بتنمية قيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتھيئة مناخ العمل داخل الكلية ودعم العمل

ة وتجھيز كما تعمل على تنمي. الجماعى وضبط عمليات التقويم وحسن توظيف الموارد المالية والمادية والبشرية 
 القيادات من الجيل الثانى والثالث ليكونوا قادرين على تحمل مسئولياتھم المھنية

 

 -:فأن سبق ما إلى وإضافة
 الكلية إدارة :ًأو/

 :على الكلية إدارة تعمل
والھيئة  نزاھة اMجراءات وحياديتھا بما يضمن مصلحة الطXب والعاملين بالكلية من أعضاء ھيئة التدريس. ١

 .اونة والموظفين والعمالالمع
 .توفير الدعم الXزم للخدمات التعليمية . ٢
 .اMلتزام با3صول القانونية فيما يتعلق بالمسائل التأديبية أو بحث المظالم والشكاوى . ٣
وممارساتھا  تقديم وإعXن المعلومات الكاملة والصحيحة والدقيقة عن جميع الجوانب المتعلقة بسياسات الكلية . ٤

 .وخاصة المؤثرة على الطXب أو العاملين
 العناية الفائقة بدقة المعلومات المتوفرة أو الواردة أو الصادرة عن الكلية بما في ذلك النشرات والكتيبات . ٥

 .والجداول وتوظيف الموارد وكافة ا3عمال المرجعية للكلية
 تجنب البيانات المضللة أو إغفال التفاصيل أو اMخفاقات . ٦
ًضمانا  عرض جميع المواد الخاصة بالكلية وقرارات الجامعة بشكل دوري وبلغة سھلة ومفھومة للجميع . ٧

 .للشفافية
 .توظيف موارد الكلية بشكل دقيق ومتوازن . ٨
 اMعXن عن متطلبات القبول والتحويل والتشعيب وا?لتحاق بالبرامج المختلفة واMجراءات الXزمة . ٩

 .لھا
آليات معلنة   على خصوصيات الطXب والعاملين وأسرارھم ووضع آلية لتلقى الشكاوى مع وجودالحفاظ . ١٠

 .وغير رسمية للتعامل مع المشكXت البسيطة مع ضمان السرية
 .اMعXن والوصف الدقيق لجميع الخدمات التي تقدمھا الكلية للطXب والعاملين . ١١
 .ت الواردة بشأنھا في سياسات الكليةتجنب تضارب المصالح والعمل باMجراءا . ١٢
 .عدم استخدام أية مزايا مھنية أو اقتصادية سواء من الطXب أو العاملين . ١٣

 المعاونة والھيئة التدريس ھيئة عضو :ثانيا 

 :على المعاونة والھيئة التدريس ھيئة أعضاء السادة يعمل
ومشجع على  يئة التدريس كمستشار فكرى ومعرفيمعاملة الطXب باحترام والتمسك بالدور ا3صيل لعضو ھ. ١

 .ونزاھة إتباع السلوكيات ا3كاديمية الصحيحة وتعكس تقييماته الوضع الحقيقي للطالب بحيادية
 .ضمان الممارسات العادلة لطXبه . ٢
بصفة  الكليةا?لتزام بتلبية ا?حتياجات التعليمية للطXب والعمل على دعم العملية التعليمية بصفة خاصة و . ٣

 .عامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
 .إظھار قيم العدل والمساواة داخل مناخ تعليمي خالي من التعصب والتمييز . ٤
 .عدم استغXل الطXب أو التمييز فيما بينھم . ٥
 .حماية الحرية ا3كاديمية . ٦
 .لميةإظھار ا?حترام 3راء اeخرين والزمXء وتقبل انتقاداتھم الع . ٧
 .الموضوعية في آراءه وقراراته تجاه الزمXء . ٨
 .تحمل مسئولياته اMدارية تجاه الكلية وإظھار الكفاءة والحيادية في أداءاته . ٩

 .احترام لوائح الكلية بما ? يتعارض مع الحرية ا3كاديمية . ١٠
 .المحافظة على حق النقد وتقبل المراجعة . ١١
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مؤسسي مع  انجازاته العلمية الخارجية عن الكلية والعمل على وضعھا في إطارعدم إخفاء أنشطته و . ١٢
 .ا?حتفاظ بحقوقه

 .التعليمية إبXغ إدارة الكلية في حال نيته باتخاذ قرارات شخصية تؤثر على سير العمل أوعلى العملية . ١٣
 .ا3كاديمية ص لممارسة الحريةتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع والزمXء وطXبه والعمل على تھيئة الفر . ١٤
الوطن أوموفد في  التقدم بتقرير عن ا3عمال التي قام بھا و نسخا من البحوث التي أجراھا سواء على أرض . ١٥

بالتقرير السنوي للكلية وحفظھا  ، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية لوضعھامھمة علمية
 .بالمكتبة

 .ات قد تؤدى الى العنصرية داخل الكلية عدم الخوض في مناقش . ١٦
 .الحرص عند معاملة ذوى ا?حتياجات الخاصة داخل الكلية ويعمل على تسھيل العملية التعليمية لھم  . ١٧
 إصدار أحكاما مھنية مبنية على اساس ا3داء ا3كاديمي فقط، ومستقلة عن المسائل التي ? عXقة لھا . ١٨

 . العرقية، أو الدينية، أو طبيعة النشاط السياسي، أو المعتقدات الشخصية با3داء، سواء الشخصية أو
 .إعXن ساعات العمل الخاصة بھم للطXب والحفاظ على التواجد في ھذه ا3وقات للتواصل معھم . ١٩
 .أكاديميا  ما?لتزام بالتقييم المستمر أو الدوري للطXب مع إفادتھم بنتائج التقييم لXستفاده منھا في دعمھ . ٢٠
جودة  توجيه الطXب إلى ا?ساليب الدراسية والبحثية الحديثة وتنبيھھم وارشادھم إلى كل ما يھدف إلى . ٢١

 .البحث العلمى وفقا للمعايير القومية والعالمية 
 .شر توجيه الطXب إلى اMلتزام با3خXقيات ا3كاديمية في البحث العلمي و حقوق الملكية الفكرية والن . ٢٢
في  بمسئوليته الجسيمة نھوضا ورائد وأب كمعلم وموجه وصديق للطXب بالنسبة المتعددةيمارس أدواره  . ٢٣

 .ويؤھل نفسه للقيام بھذه اا?دوار بكفاءة وفعالية، التنشئة الخلقية لطXبه
 والعمال ا�داريين :ثالثا

 :على وعمال إداريين من بالكلية العاملين يعمل
 .Xب باحترام وإرشادھم الى ا?جراءات الصحيحةمعاملة الط. ١
 .تقديم مصلحة العمل والكلية على المصالح والعXقات الشخصية . ٢
 .إھمالا3عمال المكلف بھا بX تباطؤ أوالقيام ب . ٣
 .المحافظة على المستندات وا3وراق الخاصة بمجتمع الكلية وكل ما يخصه . ٤
 .ا?لتزام بأوقات العمل الرسمية وعدم القيام بمھام أخرى خXل ساعات العمل . ٥
 .ا?متناع عن حجب المعلومات أوالمستندات . ٦
 .ًا?متناع نھائيا عن طلب رشوة أوتلقيھا . ٧

 الط!ب : رابعا

 :على الط%ب يعمل
 .زة والموارد المتاحة بالكليةإظھار ا?حترام والتعامل بشكل مھذب مع زمXئه وأساتذته وا3جھ . ١
 .اMلتزام بالمظھر الXئق للطالب الجامعى . ٢
 .الكفاح من اجل تحقيق أعلى مستويات ا3داء الممكنة والعمل على تحقيق ما يجعله يفخر بنفسه . ٣
 .الجماعية إظھار تحمله المسئولية تجاه اeخرين في جميع ا3نشطة والعمل على ا?نخراط بفعالية في ا3نشطة . ٤
 استخدام المعامل وا3جھزة والحاسبات اeلية وشبكة المعلومات بشكل آمن وسليم في ا3وقات وا3ماكن . ٥

 .المخصصة لذلك وا?لتزام بنظمھا ولوائحھا
لنفسه أو  عدم ا?نخراط فى ا3نشطة التى تؤذى الشرف والكرامة الشخصية أو تضر أو تجلب سوء السمعة . ٦

 .لكلية أو الجامعة والمجتمع بصفة عامةلزمXئه أو ا
الشھادات  اMبتعاد عن سوء التصرف ا?كاديمى كالغش أو نسخ أو استخدام عمل اeخرين وتزييف البيانات و. ٧

 .الطبية و نتائج ا?متحانات أو عرض الرشاوى
 العليا الدراسات : خامسا

 :على التدريس ھيئة أعضاء يعمل
على اتخاذ   التعلم و متابعة ونصح الطXب بما يضمن إعطائھم الخبرة و يدعم قدرتھمتعزيز عمليتي التعليم و. ١

 .القرار
 .الرعاية العلمية للطالب حتى إنھاء بحثه . ٢
 .توجيه الطالب إلى قراءة ودراسة ما يتطلبه بحثه من كتب وأبحاث ومناقشته فيھم . ٣
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 . النصح له في التعديXت الXزمةمراجعة ما يكتبه الطالب أو يعرضه باھتمام وتقديم . ٤
 .التعاون مع الطالب في حل المشاكل العلمية والفنية التي قد تعترض البحث . ٥

 :مقبول غير سلوكا التالية ا)فعال من أي يعتبر كما
 .تزييف الحقائق فى بيان السيرة الذاتية. ١
 .إعطاء نفس نقطة البحث إلى خريجين مختلفين . ٢
 .يل طالب الدراسات العليا بعبأ زائدإھمال أو تحم . ٣
 .التعليق بما يحمل معنى ا?زدراء و الھجوم الشخصى فى المراجعة أو مناقشة ا3بحاث . ٤
 .إعطاء وعود 3ي من الطXب بدرجات أعلى 3ي سبب من ا3سباب . ٥
 .المختص  المجلسإجراء اى تعديXت جوھرية فى بروتوكول البحث بعد الموافقة عليه دون الرجوع إلى . ٦
 .تعريض الطXب أو مجتمع الكلية 3ى مخاطر ناتجة عن تجارب من اى تخصص . ٧
 .تخريب عمل اeخرين . ٨
 .استخدام بيانات معملية تخص اeخرين . ٩

 .نسخ بيانات اeخرين أو ا3بحاث دون إذن الكاتب.١٠
 .نسخ برامج الكترونية . ١١

 العلمي البحث : سادسا

 :على به والمھتمين العلمى بالبحث نالعاملو يعمل
 .الحرص على أمانة ا?تصا?ت العلمية و أمانة عرض النتائج . ١
 .البعد عن التحيز في تصميم البحوث و تحليل النتائج و تفسيرھا و القرارات الشخصية . ٢
 .قيمة ثية ذاتالحرص في إجراء التجارب و تجميع البيانات و تصميم البحوث و ا?نخراط فى أنشطة بح . ٣
 .مشاركة اeخرين في المصادر و ا3فكار و ا3دوات و ا3جھزة و ا?نفتاح على ا3فكار الجديدة . ٤
 .الفكرية احترام حقوق الملكية الفكرية و حقوق النشر و مراعاة قواعد ا?قتباس وجميع أشكال الممتلكات . ٥
 . مسبقعدم استخدام نتائج أو بيانات غير منشورة دون إذن . ٦
 .يقدم الشكر لكل من يستحقه و لكل من ساھم في إثراء العمل البحثي . ٧
ا3بحاث  المحافظة على سرية ا?تصا?ت و الخاصة بالمشاريع الممولة من جھات أخرى و تقييمات ا3داء و . ٨

 .التي تجرى بمعاونة جھات عسكرية
ازدواجية  يس 3ھداف شخصية و تفادى التخريب أونشر ا3بحاث العلمية بما يضمن رقى العمل البحثي و ل . ٩

 .العمل
 غير إجراءات عند إجراء التجارب العملية على الحيوانات يجب معاملتھا برفق و بطريقة مXئمة ودون . ١٠

 .)التبديد –تقليل نسبة ا3ذى الواقع على الحيوان أو المخاطرة (ذات مردود على البحث العلمي
 :ل التالية سلوكا غير مقبولكما يعتبر أى من ا�فعا

 . في مجلتين علميتين مختلفتين)البحث(نشر نفس المقالة  . ١
 .وضع اسم زميل كمؤلف على أحد ا3بحاث دون مساھمة فعلية في البحث . ٢
 .استخدام أساليب إحصائية غير مناسبة بھدف تحسين النتائج أو تحويرھا تبعا لتوقعات البحث . ٣
 .خرين في البحث أو في أعمال ترتبط بمجالهإغفال مشاركات آ . ٤
 .تعديل الحقائق بما يعطى ا?نطباع 3ھمية العمل في المجال . ٥

 والنشر الفكرية الملكية حقوق :سابعا

ًللشخص الذى يبتكر عم! علميا أو فنيا، حق الملكية المطلقة على العمل وكذلك احتفاظه بكافة . ١ ً حقوقه  ً
ًيمكن التفرع عنه كليا أو جزئي االمادية والمعنوية و/  ً 

 :الحفاظ على حق مؤلف البحث مع آخرين واتباع ذلك عند القيام بالتالي . ٢
 . أداء البحث في اجتماعات أو محاضرات داخل الكلية أو خارج الكلية-
 . إجراء دراسات تحليلية أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو اMعXم-
3غراض التدريس  أجزاء في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيX سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك نسخ -

يتجاوز الغرض منه، و أن يذكر اسم  بھدف اMيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة و أ?
كما ھو متبع و متعارف عليه (حات النشر و أرقام الصف المؤلف و عنوان البحث و الدورية المنشور بھا و تاريخ

 .)في فھرسة ا3بحاث العلمية
 :نسخ مقال أو مستخرج من بحث إذا كان ذلك ضروريا �غراض التدريس و ذلك بالشرطين اSتيين . ٣
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 .أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو في أوقات منفصلة غير متصلة �
كما (الصفحات  بھا و تاريخ النشر و أرقامأن يشار إلى اسم المؤلف و عنوان البحث و الدورية المنشور  �

 . على كل نسخة)ھو متبع و متعارف عليه في فھرسة ا3بحاث العلمية
و ذلك   بصورة مباشرة أو غير مباشرة–تصوير نسخة وحيدة بواسطة مكتبة الكلية و التي / تھدف للربح  . ٤

 :في أي من الحالتين اSتيتين
واحدة أو على  المصنف في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرةأن يكون الغرض من النسخ استخدام  �

 .فترات متفاوتة
تلفت أو  أن يكون النسخ بھدف المحافظة على النسخة ا3صلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو �

 .أصبحت غير صالحة لXستخدام و يستحيل الحصول على بديل لھا بشروط معقولة
المشترك  لتأليف أو إجراء البحث و / يمكن فصل نصيب كل منھم في العملإذا اشترك أكثر من شخص في ا. ٥

على غير ذلك، وفي  اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمادة العلمية بالتساوي فيما بينھم ما لم يتفق الباحثين كتابة
 .بينھم ھذه الحالة / يجوز �حدھم ا/نفراد بمباشرة حقوق المؤلف إ/ باتفاق مكتوب

 غبن حق اي طالب ماجستير او دكتوراه تم الغاء تسجيله في حال النشر بأي مجلة او اصدار او محفل/ ي. ٦
 .علمي

ًيمنع منعا باتا القرصنة ا/لكترونية بما فيھا نسخ ا�سطوانات المدمجة او البرامج او التحميل على . ٧ ا/جھزة  ً
 .)دون ترخيص(

 .الباحثين أعمال عن ختراعاتا أو اكتشافات من ينتج فيما الحق للكلية. ٨
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 العليا  الدراساتمرحلة ط%ب رضا استقصاء (1) 
 ا�زھر جامعة

 بالقاھرة )بنين( الھندسة كلية
 ......................... تخصص .........................                                                                      قسم

 

 يمكن و8 العليا الدراسات ونظم مقررات تطوير )غراض ا8ستبيان ھذا يستخدم
 أخرى )غراض عليه ا>ط%ع او أستخدامه

 

 
 
 

 أخرى إضافات
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 )للط!ب( تقويم مقرر دراسي )2( 
 جامعة ا�زھر
 ة بالقاھر)بنين( كلية الھندسة

 ..............................قسم 
 :  معلومات أساسية -١
  : التخصص  - : المقرر اسم  - : للمقرر الكودي الرقم  -

 : الوحدات عدد  -  : الدراسي الفصل  - : الدراسية السنة/ المستوى  -

 ساعة     المحاضرة

     :      التطبيقات  - : المعاونة الھيئة عضو  - : المحاضر  -

 ساعة

 :  آراء عامة حول المقرر الدراسي -٢
 مشوق ٥ ٤ ٣ ٢ ١ مشوق غير

 بالتخصص يرتبط ٥ ٤ ٣ ٢ ١ بالتخصص يرتبط ?

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ حديثة معلومات يتضمن ?
 معلومات يتضمن

 حديثة
 عملية أمثلة يوفر ٥ ٤ ٣ ٢ ١ عملية أمثلة يوفر ?
 توقعاتي يقابل ٥ ٤ ٣ ٢ ١ توقعاتي يقابل ?

 التطبيق في مفيد غير
 العملي

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 التطبيق في مفيد

 العملي
 مفھوم ٥ ٤ ٣ ٢ ١ مفھوم غير

 جيد عموما ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ضعيفً عموما
 :  مخرجات التعلم المستھدفة -٣

 العبارة

 غير

 موافق

 ًتماما

)١( 

 غير

 موافق

)٢( 

 حد إلى

 ما

)٣( 

 موافق

)٤( 

 موافق

 ًتماما

)٥( 

      ومعلنة اضحةو أھداف له المقرر  -

 المتعمق والفھم المفيدة بالمعرفة يزودني المقرر  -

 للموضوع

     

      التفكير على يحفزني المقرر  -

 التي المھنية المھارات بعض المقرر  أكسبني  -

  العملية الحياة في تفيد

     

   المحاضرات-٤

 العبارة

 غير

 موافق

 ًتماما

)١( 

 غير

 موافق

)٢( 

 حد إلى

 ما

)٣( 

 موافق

)٤( 

 موافق

 ًتماما

)٥( 

 الجداول لمواعيدً وفقا المحاضرات تقديم يتم  -

 .والمعلنة المحددة

     

      المقرر موضوع تفھم في المحاضرات تساھم  -

 التي الموضوعات كل المحاضرات تغطى  -

 .محتوياته قائمة عليھا اشتملت

     

      مشوق بأسلوب المحاضرات تقديم يتم  -

      جانب من المشاركة المحاضرات تضمنت  -
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 الطXب

      عملية حا?ت على المحاضرات اشتملت  -

 المحاضرات في المقدمة المعلومات مقدار  -

 مناسب

     

      ًمناسبا يعتبر) المذكرة أو (المقرر كتاب  -

   المحاضـر-٥

 العبــارة

 غير

 موافق

 ًتماما

)١( 

 غير

 موافق

)٢( 

 حد إلى

 ما

)٣( 

 موافق

)٤( 

 موافق

 ًتماما

)٥( 

      المقرر بمحتوياتً دائما المحاضر يلتزم  -

 وانتھاء بدء بمواعيدً دائما المحاضر يلتزم  -

 المحاضرة

     

      للمحاضرةً جيدا مستعدً دائما المحاضر بأن أشعر  -

      بعمق المقرر موضوعات المحاضر يعالج  -

 والتعبير ا3سئلة على الطXب المحاضر يشجع  -

 نظرھم وجھة عن

     

 التدريس في المحاضرة وقت المحاضر يستثمر  -

 الفعلي

     

      المقرر بموضوع عالية معرفة ذا المحاضر يبدو  -

      انتباھي جذب على المحاضر يحافظ  -

      باحترام الطXب المحاضر يعامل  -

      فعالة عملية ا?توح أمثلة المحاضر يقدم  -

   عضو الھيئة المعاونة-٦

 العبــارة

 غير
 موافق
 ًتماما

)١( 

 غير
 موافق

)٢( 

 حد إلى
 ما

)٣( 

 موافق
)٤( 

 موافق
 ًتماما

)٥( 

      فعا? المعاونة الھيئة عضو دور يعتبر  -
 للرد استعداد علىً دائما المعاونة الھيئة عضو  -

 استفسارات أي على
     

 بموضوعاتً ملما المعاونة الھيئة عضو يبدو  -
 المقرر

     

      الكافية التطبيقات لنا المعاونة الھيئة عضو يوفر  -
 طالب لكل المساعدة المعاونة الھيئة عضو يقدم  -

  لذلك الحاجة عند
     

   نظام التقويم-٧

 العبارة

 غير
 موافق
 ًتماما

)١( 

 غير
 موافق

)٢( 

 حد إلى
 ما

)٣( 

 موافق
)٤( 

 موافق
 ًتماما

)٥( 

      مناسبا ا?متحانات جدول يعتبر  -
      ًمبكرا ا?متحانات مواعيد عن اMعXن يتم  -
      مناسبا الفصل أعمال امتحانات عدد يعتبر  -
      بالموضوعية ا?متحانات تتصف  -
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       مناسب لXمتحانات المخصص الوقت  -
      المقرر محتويات ا?متحانات تغطى  -
 والعملية النظرية الجوانب على ا?متحانات تركز  -

 المقرر في
     

 واضحة ا?متحانات في المستخدمة اللغة تعتبر  -
 ومفھومة

     

      مطبعية أخطاء ا?متحانات تتضمن ?  -
      بالعدالة المقررة الدرجات توزيع يتصف  -

 الورش/   المعامل -٨

 العبـــارة

 يرغ
 موافق
 ًتماما

)١( 

 غير
 موافق

)٢( 

 حد إلى
 ما

)٣( 

 موافق
)٤( 

 موافق
 ًتماما

)٥( 

 العملية أھداف لتحقيق كافية معامل بالكلية تتوافر  -
 التعليمية

     

      الحديثة والمعدات ا3جھزة بالمعامل توجد  -
      والمXءمة بالجاذبية  المعامل تصميم يتصف  -
      العالية بالكفاءة بالمعامل الفنيون يتصف  -
      الطXب لعدد مناسبة للمعامل المتاحة المساحة تعتبر  -
      الحديثة بالمعدات مجھزة المتاحة الورش تعتبر  -
      الطXب أعداد مع الورش مساحة تتناسب  -
      العالية بالكفاءة بالورش العاملون الفنيون يتصف  -

 اعات التدريس  المدرجات وق-٩

 العبـارة

 غير
  مXئم
 ًتماما

)١( 

 غير
 مXئم

)٢( 

 حد إلى
 ما

)٣( 

 مــXئم
)٤( 

  مXئم
 ًتماما

)٥( 

      الموقع  -
      الحجم  -
      البنشات/ المقاعد عدد  -
، البيضاء السبورة (المتاحة التدريس تسھيXت  -

 ...)داتاشو، البروجكتور
     

       الھــدوء  -
      اMضــاءة  -
      النظـافة  -

   أخـرى-١٠
 ؟المقرر ھذا في تحبه ? أو تحبه الذي ما  ١٠/١

  ...............................................................................................المقرر ھذا في أحب
............................................................................................... 

  المقرر ھذا في أحب ?
............................................................................................... 

............................................................................................... 
 ؟المقرر ھذا تطوير أو تحسين يمكن كيف رأيك في  ١٠/٢

............................................................................................... 

............................................................................................... 
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  تقرير مقرر دراسي) 6( 
 ا�زھر: جامعة

 الھندسة: كلية
 : ...............................قسم 

  معلومات أساسية  -أ 
   الكودي ورمزه المقرر اسم -١

   التخصص -٢

    المستوى / الفرقة -٣
  عملي   + (         ) نظري(          )     المعتمدة الساعات / الوحدات عدد -٤

    ا?متحانات لجنة ?ختيار المتبع النظام -٥

 متوافر غير  □              متوافر   □     لXمتحان الخارجية المراجعة نظام -٦

    بالتدريس القائمين عدد -٧

  معلومات متخصصة  -ب 
١- Mحصائياتا :  

  بالمقرر الملتحقين الطXب عدد -

  ا?متحان أدوا الذين الطXب عدد -

  ناجح % ......... (          )عدد  ا?متحان نتيجة -
  راسب % .........(          )عدد 

 للتقديرات ًطبقا للناجحين % المئوية النسبة  -
  عليھا الحاصلين

 ً،جدا جيد%  .......، ممتاز%  .......

  مقبول%   .......،جيد%   .......

  : المقرر تدريس -٢
 .....................................................  تدريسھا تم التي الموضوعات -

..................................................... 
 ا3ساسي المحتوى من تدريسه تم لما % -

  للمقرر
..................................................... 

..................................................... 
 بمحتوى بالتدريس القائمين التزام مدى -

  المقرر
(      ) >٨٥> (      ) ٨٤ -٦٠(      ) ٦٠ (      )   

         (      ) ٨٥> (      ) ٨٤ -٦٠ )(      ٦٠< (      )  المقرر لموضوعات ا?متحان تغطية مدى -

 عملي تدريب (      ) نظرية محاضرات (      )   والتعلم التعليم أساليب  -

 فصلية أنشطة (      )        حالة دراسة (      )  

 ) :تذكر ( الفصلية ا3عمال
..................................................... 

        الطــXب متقوي طريقة  -
 شفوي      (      )              نظري          (      )

 
 عملي       (      )      فصلية أعمال          (      )

 
  : للتدريس المتاحة اMمكانات -٣



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 

 
 

- ٤٣ -

  متوافرة غير □  محدودة بدرجة متوافرة □ متوافرة  □  العلميـة المراجـع -

  متوافرة غير □  محدودة بدرجة متوافرة □ متوافرة  □  المعينة الوســائل -

  متوافرة غير □  محدودة بدرجة متوافرة □  متوافرة □  والخامات المستلزمات -

 .....................................................  :وتنظيمية إدارية قيود -٤
..................................................... 

      %  للمقرر الطXب تقويم نتيجة -٥

١- 
٢- 

 المقرر تحسين مقترحات -٦

٣- 
١- 
٢- 

 الخارجيين المراجعين مXحظات -٧
  )وجدت إن                 ( 

٣- 
١- 
٢- 

 في التطوير مقترحات من تنفيذه تم ما -٨
 السابق العام

٣- 
١- 
٢- 

  مقترحات من تنفيذه يتم لم ما -٩
 )وا3سباب ھي ما           ( 

٣- 
  :القادم للعام للمقرر التطوير خطة -١٠

 التنفيذ عن المسئول التطوير توقيت التطوير توصيف التطوير مجا?ت

    
    

    
 :   /    /التاريخ :             التوقيع :                     اسم منسق المادة 



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 

 
 

- ٤٤ -



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 

 
 

- ٤٥ -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .............. اوراق إضافة يمكنك



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 الكلية خريجى إستبيان )9(
 

 يساعدنا ھذا ا?ستبيان فى التعرف على رأيك بإعتبارك خريج أحد برامج الكلية بھدف تطوير برامجنا بناء على
 .مقترحاتك لذا فإن رأيك شديد ا3ھمية بالنسبة لنا

 – القاھرة – )بنين( الھندسةى غير أغراض الجودة الخاصة بكلية بيانات ھذا ا?ستبيان سرية و لن تستخدم ف
جامعة ا3زھر وغير قابلة ل�طXع إ? بواسطة وحدة الجودة بالكلية و ما يعرض على مجتمع الكلية و إدارتھا ھى 

 نتائج اMستبيان فقط بعد إجراء
 .اMحصاءات الXزمة على عدد مناسب و كافى من خريجى الكلية

 )إختيارى(........................................... : .اMسم
 : .............................................السن

 : ..................................سنة اMلتحاق بالكلية
 : ...........................................سنة التخرج

 ....................: ...............إسم البرنامج الدراسى
 : .........................عدد طXب الفرقة بالسنة النھائية

 : .........................عدد طXب مجموعتى
 و التى تعنى إتفاقك بشدة عن ما ورد ببند ٥ تعنى عدم ا/تفاق مطلقا و يزداد التدريج الى ١ (مقياس التقييم 

 )التقييم

 



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 

 
 

- ٥٣ -

 



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 تقرير مقرر دراسي) 11(
    20 /   20للعام ا/كاديمي 

 ا�زھر: جامعة
 الھندسة: كلية

 : ...............................قسم 
  معلومات أساسية  -أ 

   :البرنامج اسم -١

   :التخصص -٢

   :الدراسية السنوات عدد -٣

 عملي   + (       ) نظري(       )   :اتالمقرر عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

  :الممتحنين لجان تشكيل أسس -٥

 متاح غير □       متاح   □   :الخارجيين الممتحنين نظام -٦

  معلومات متخصصة  -ب 
 : إحصائيات -٧

  :بالبرنامج الملتحقين الطXب عدد -
   (%):البرنامج في النجاح معدل -

 ا3عداد إلى منسوبة ( نامجبالبر ا?لتحاق اتجاه -
 ) :سنوات ٣ آخر خXل بالبرنامج الملتحقة

   ثابت       □     متزايد  □
 متناقص   □

        %                                                عدد        %         عدد      :النھائي ا?متحان نتائج -
 ً جدا جيد(       )   امتياز    ) (     ( % ) :النجاح تقديرات توزيع  -

 مقبول(       )     جيـد (       )

  :ا3كاديميـة المعايير -٨
.........................................................  :المرجعية ا3كاديمية المعايير -

............................................. 

.........................................................  :والمفاھيم المعلومات -
............................................. 

......................................................... :المھنية المھارات -
............................................. 

.........................................................  :العامة المھارات -
............................................. 

 المحدودة القدرات ذوى  ( الطXب دعم طرق -
 ):والمتميزين

.........................................................
............................................. 

......................................................... للبرنامج المرجعية القياس معايير -
............................................. 

                             متوافر غير  □     متوافر □       البرنامج دليل -
      متوافر غير □     متوافر □         للبرنامج الدورية المراجعة نظام  -

 سنة من أكثر □    سنوي  □ 

 مع للبرنامج ا3كاديمي الھيكل توافق مدى -
 التعليم من المستھدف

.........................................................
............................................. 

......................................................... والتنظيمية اMدارية المعوقات -
....................... 

  : التعليم من المستھدف اكتساب مدى لقياس طXب تقويم -٩



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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.........................................................  :التقويم أدوات -
....................... 

......................................................... :المواعيد -
....................... 

  :الخارجي المراجع مXحظات -
  )وجدت إن( 

.........................................................
....................... 

  : التعليمية اMمكانات -١٠
   لطXبا إلى التدريس ھيئة أعضاء نسبة -

 التدريس ھيئة أعضاء تخصصات مXءمة مدى -
  :البرنامج ?حتياجاتً طبقا عليھم ا3عباء وتوزيع

 )؟لماذا (مناسب غير □  ما حد إلى □  مناسب □
........................................ 
........................................ 

 مناسب غير □    ما حد إلى  □     مناسب □  :المكتبة -
 )؟لماذا(

........................................ 
 

 مناسبة غير □    ما حد إلى  □     مناسبة □  :المعامل -
 )؟لماذا(

........................................ 
 مناسب غير □    ما حد إلى  □     مناسب □ :اeلي الحاسب -

 )؟لماذا(
........................................ 

 فرص توفير في ا3عمال جھات مع التعاون مدى -
  :للطXب التدريب

........................................ 

........................................ 

 ................................................. :للبرنامج أخرى متطلبات أي -
................................................. 

  : والتطوير الجودة إدارة -١١

 فع����ال غي����ر □    م����ا ح����د إل����ى  □       فع����ال □ :القصور لجوانب المتابعة نظام  -
 )  .......................................؟لماذا(

................................................. 
 مناس���بة غي���ر □    م���ا ح���د إل���ى  □     مناس���بة □ :والجامعة الكلية وقوانين لوائح طبيقت إجراءات -

 ) ........................................؟لماذا(
................................................ 

 تط�وير ف�ي الداخلي�ة المراجعة نظــام فاعلية مدى  -
 :البرنامج

................................................. 
................................................. 

 يخ���ص فيم���ا الخ���ارجيين الم���راجعين مXحظ���ات -
 :القياس ومعايير البرنامج مخرجات

................................................. 

................................................. 
   : البرنامج تطوير مقترحات -١٢



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 ................................................. ): الساعات / المقررات ( البرنامج ھيكل -
................................................. 

 ................................................. :جديدة مقررات -
................................................. 

 ................................................. :والمھارات التدريب -
................................................. 

 ................................................. :البرنامج لتطوير ا3عمال قطاع مقترحات -
................................................. 

   :التنفيذ عن المسئول -

   :التنفيذ توقيت -

:    /    /التاريخ :               التوقيع :              ول عن البرنامج سئالم



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 

 
 

- ٥٩ -

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  استرشادية للتقييم الكمي ج نماذ(12) 
 )*التسهيالت المادية بالمؤسسة(

 
 
 

 عات المحاضرات قا): ١(نموذج  •
 المعامل ): ٢(نموذج  •
 ةالمكتب): ٣(نموذج  •
 دورات المياه): ٤(نموذج  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يالحظ انه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى هذه النماذج بالنسبة عي بعض  •
 .المؤسسات، وفى هذه الحالة يقوم المراجع باستبعاد هذه المجاالت عند التقويم



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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  قاعات المحاضرات):١(نموذج 
 يتم تعريف المدرج أو القاعة وتمأل استمارة خاصة بكل قاعة

 درجات االستيفاء
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 مستوفي
غير 
 مستوفي

المساحة االرضية    .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب ١
كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  ٢ والسعة

  ٢بالمؤسسة 
  

   . توافر نوافذ كافية ٣
   .سهولة استخدام النوافذ ٤
   ٣علي االقل ) باب( مخرج ٢ يوجد عدد  ٥

 
 النوافذ واالبواب

   توجد عالمات تحدد اتجاهات ابواب الطوارئ ٦
   .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  ٧
    .٤جيدة توافر التهوية ال ٨
   .٥وجود اضاءة مناسبة ٩

   توافر مقعد لكل طالب ١٠
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر  ١١
   القاعة مزودة بسبورة ١٢
القاعـــــة مـــــزودة بالوســـــائل الســـــمعية والبصـــــرية الالزمـــــة  ١٣

 للعملية التعليمية 
  

   .القاعة متصلة بشبكة االنترنت ١٤
لقاعـــــة توضـــــح ـمــــداخل ومخـــــارج وجـــــود خـــــرائط داخـــــل ا ١٥

 .الطوارئ
  

 
 
 

 التجهيزات

   )مولد كهربي(وجود مصدردائم للكهرباء  ١٦
تـــــوافر الفراغـــــات الالزمـــــة التـــــي تتـــــيح للمعـــــاق الحركـــــة  ١٧

 .والرؤية بوضوح
تجهيزات  ذوي   

االحتياجات 
تخصــص أمــاكن جلــوس المعــاق علــي أطــراف الممــرات  ١٨ الخاصة

ب الخــــدمات والصــــفوف وعلــــي األمــــاكن المســــتوية وقــــر
 .وأبواب الطوارئ

  

    ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
   نظافة القاعة ٢٠

 األمن والسالمـة

   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ ٢١
 العمالة   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  ٢٢

   وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٣ 
 ).شرط غير حاكم في هذه المرحلة( طالب / ٢ م١،٥ - ١,٢: األرضيةالمساحة  . ١



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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ال يوجد بهذه النسبة في نظام . (من مجموع طالب الكلية % ٤٠ -٣٥تستوعب من : إجمالي مساحات قاعات المحاضرات. ٢

 )الساعات المعتمدة

  تفتح اللخارج-تتكون من دلفتين متحركتين : مواصفات األبواب. ٣

 ) م٢٤ – ٢٠(: ة المناسبةدرجة الحرار. ٤

 من المساحة االرضية% ١٥-١٠مساحة النوافذ : (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة. ٥

/ خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / مصدر للمياة / جرادل رمال/ طفايات / مسئول اإلخالء /خطة إخالء: متطلبات األمن والسالمة. ٦

 ).جهاز إنذار ضد الحريق



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 قية للكلية!خ� دليل السياسات والتقاليد ا    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
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 لالمعام): ٢(نموذج 
 يستوفي نموذج لكل معمل مع كتابة اسم المعمل والقسم التابع له

 :القسم التابع له    رقم المعمل/ اسم
 المؤشرات م مجاالت التقييم درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي 
المساحة الطاقة    .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  ١

   .٢صصة لكل طالب المساحة المخ ٢ االستيعابية

توافر االجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبـات  ٣
كــــل التجــــارب المشــــار اليهــــا فــــي المنــــاهج والمقــــررات 

 .الدراسية

أجهزة ومعدات   
 ومواد  

    ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي ٥

   كفاءة اإلضاءة والتهوية  ٦

   توافر األحواض بالعدد الكاف    ٧

 التجهيزات اإلنشائية

   ٤مالئمة التأثيث  ٨

    ٥كفاية وحداثة األجهزة  ٩

المعمـــــل مـــــزود بخدمـــــة االتصـــــال بشـــــبكة المعلومـــــات  ١٠
 .الدولية

  
تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   . ٦لمختبرات والمعاملمالءمة عدد العاملين با ١١

   توافر العمالة الفنية المطلوبة ١٢  العمالة 

   ٧نظافة المعامل ووجود متطلبات األمن والسالمة ١٣

   .٨ مختبر/ مخرج لكل معمل٢وجود  ١٤

 
 األمن والسالمـة

أسلوب التخلص من الكيماويـات والمـواد غيـر الصـديقة  ١٥
 للبيئة

  

  طالب ٥٠ال تزيد عن: معاملالطاقة األستيعابية لل .١

 في المرحلة الجامعية ٢م١/  في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية ٢ م٤: المساحة األرضية المخصصة للطالب .٢
الحاسب االلي أو معمل اللغات أواالحصاء  في معمل ٢م٢/  في مرحلة الدراسات العليا ٢م٥/ األولي بالكليات النظرية 

 ٢ م٤/  في معمل المعدات والمحركات الثقيلة ٢م٦/  في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة ٢ م١/ أوعلم النفس
 )ليست حاكمة في هذه المرحلة. (في معمل الماكينات الكهربية

 طالب باقي المؤسسات ، ٢٥، جهاز لكل ) تخصص الحاسوب وفروعه( طالب ٤جهاز حاسب لكل : أجهزة الحاسب اآللي .٣
 .معمل اللغات جهاز ل٢٠

 سبورة / أرفف / دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ منضدة المحاضر/ كراسي للطالب / بنشات: التأثيث .٤

 . طابعة ليزر٢/  شاشة عرض٢/ تليفزيون / داتا شو / كاميرا رقمية /  جهاز بروجكتور ٢: أجهزة العرض .٥
 .ية من العمالة غير الفن٢/  مساعد فني ١/  فني مختبر١: الفنيين .٦
 وجود شبكة خراطيم مطاطية/ معدات إنذار صوتية وضوئية / طفايات حريق : وقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة  .٧

 . تفتح االبواب للخارج:  األبواب والمخارج .٨
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 المكتبـــــة): ٣(نموذج 
 المؤشرات م مجاالت التقييم درجات االستيفاء

 غير مستوفى  مستوفى 
المسا حة والطاقة    .١سعة المكتبة لعدد الطالب  ١

    ٢المساحة المخصصة للمستفيد  ٢ ستعابيةاال
   .توفر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين ٣
   وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل ٤
    ٣ حاسب شخصيالأجهزة عدد  ٥
   .٤عدد شاشات الفهرسة ٦

 
 التجهيزات

 

   .٥لمستخدمة بالفعل عدد ماكينات التصوير ا ٧
   .٦ الوقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة ٨
   .٧مالئمة األبواب والمخارج  ٩

   .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  ١٠
   .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  ١١

 
 

 األمن والسالمـة

   .الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال ١٢

   .٨مرجع / عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب ١٣
   .٩عدد المراجع لكل تخصص  ١٤

 االوعية المكتبية
الكتب والمراجع (

   .٩عدد الدوريات العلمية المتخصصة  ١٥ )والدوريات
   .خدمة البحث الورقي وااللكتروني ١٦
   . سة الفعالةًترتيب المراجع والدوريات وفقا للفهر ١٧
   .االتصال بشبكة اإلنترنت ١٨

 
 خدمات اضافية 

   الفهرسة الالكترونية  ١٩

   .مدير مكتبة ٢٠
   .١٠مساعدون  فنبون  ٢١
   .١٠اداريون  ٢٢
   .١٠عمال خدمات فنية  ٢٣

 
 

 العمالة 

   ١٠عمال نظافة  ٢٤
   .د وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحد ٢٥
   .اإلعالم بوقت تأدية الخدمة  ٢٦

 
 *الثقة واالعتمادية 

   .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة  ٢٧
تقديم خدمات فورية للمستفيين من خدمات  ٢٨

 .المكتبة

 *االستجابة  

الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة  ٢٩
 .الزائرين 
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 المؤشرات م مجاالت التقييم درجات االستيفاء

 مستوفى
غير 
 مستوفي

 ذوي اإلعاقة البصرية
   . توافر الكتب المكتوبة بطريقة برايل او طريقة جون ٣٠

 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة  ٣١
 و بحبر غامق

  

 :ذوي اإلعاقة السمعية
وافر الوسائل المرئية والتي تعتني باستخدام الصور ت ٣٢

والمناظر وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية أو البرامج 
 .المترجمة بلغة اإلشارة

  

 :ذوي اإلعاقة الحركية
   .توفير األثاث الالزم ٣٣
   .توفير تجهيزات خاصة ٣٤

خدمات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 
 
 

 
 
 
ال تنطبق علي (

 )الكليات العملية

 توفير مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة للتنقل بين ٣٥
 .أدوار المكتبة

  

   وجود سجالت للزائرين ٣٦
   استخدام المكتبة في العملية التعليمية والبحثية  ٣٧

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

   *.وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستقيدين منه ٣٨ والبحثية
أعضاء هيئة /طالب الدراسات العليا / الهيئة المعاونة / الطالب (من إجمالي المستفيدين  % ٨ال تقل عن : سعة المكتية  .١

 ) ال يعتد بها في المرحلة الحالية(التدريس 

 .٢م١,٥ال تقل عن : مستفيد/ المساحة المخصصة  .٢

 . طالب٢٠ ال يقل عن جهاز لكل :أجهزة الحاسب اآللي .٣

 . طالب٥٠ ال تقل عن شاشة لكل :شاشات الفهرسة  .٤

 . ماكينة تصوير مستخدمة بالفعل٢ن ال يقل ع: ماكينات التصوير  .٥

وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع / معدات إنذار صوتية وضوئية / طفايات حريق : وقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة  .٦
 .مخارج الطوارئ بجميع األدوار/ الطوابق 

 .تحركتيناألبواب مكونة من دلفتين م/ يجب أن تفتح  األبواب للخارج: مالءمة األبواب والمخارج .٧

أعضاء هيئة / طالب الدراسات العليا / طالب مرحلة البكالوريوس( يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من 
    .  ، وتحدد النسبة من واقع السجالت)الباحثون من جهات خارجية/ التدريس 

 .ال يقل عن نسختين: عدد النسخ من كل كتاب .٨

 دوريـات مختلفـة فـي كـل ٥ال يقـل عـن  وعـدد  /  مرجـع لكـل تخصـص٥٠ل عـدد المراجـع عـن  ال يقـ:عدد المراجع والدوريات .٩

 .تخصص
 .عمالة لدورات المياة/عامل غير فني لكل قاعتين/ فني تصوير٢/مشرف لكل قاعة/ طالب٣٠٠مساعد فني لكل : لعمالة ا .١٠

أعضاء هيئة /  طالب الدراسات العليا/طالب مرحلة البكالوريوس(يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من  .١١
 وتحدد النسبة من واقع السجالت ) التدريس

 .يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين* 
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 دورات المياه  ): ٤( نموذج 
 المؤشرات م مجاالت التقييم مستويات التقدير

غير  مستوفى 
 مستوفى 

    .١مياه كفاية دورات ال ١
   .وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات ٢ اإلتاحة 

    .٢مالئمة التهوية  ٣
   .كفاية اإلضاءة ٤
   سهولة فتح الشبابيك ٥
    .٣توافر أحواض لغسيل اليدي  ٦
   . األرضيات من بالط غير أملس ٧

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات 

   .النفايات بشكل صحيوجود وسائل للتخلص من  ٨
   توفر مصدر مياه نقية ٩ 

   سالمة شبكة الصرف الصحي   ١٠ 

   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١١ المساحة 
   .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٢

   ٦. مالءمة األبواب ١٣

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

ة المعاق وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعد ١٤
 . علي الحركة

  

   توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه ١٥ العمالة 

 األمن والسالمة   النظافة   ١٦

وقايــة / تــوافر مصــدر قريــب مجهــز بمتطلبــات مكافحــة ١٧
 . ٧من الحريق

  

  طالب أو طالبة ٤٠لكل ) مرحاض(مقعد : عدد دورات المياه .١

  من مساحة األرضيات%١٥-١٠مساحة الشبابيك تمثل : التهوية .٢

 حوض مقابل كل مرحاض: أحواض األيدي .٣

 )ال يعتد بهذا في المرحلة الحالية( لكل مستخدم ٢ م٢,٢ال تقل عن : المساحة األرضية  .٤

األحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط وال يقل / مرحاض أفرنجي: دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة .٥
ال . (ٕلمساندة المستخدم علي الحركة من والي المرحاض)  سم١٠٠-٨٥(يوجد درابزين /  سم ١٣٧ إلي ٧٦أرتفاعها من 

 )تنطبق علي الكليات التي ال توجد بها طالب من ذوي االعاقة الحركية

ال تنطبق علي الكليات . ( سم٩٠ال يقل عرض الباب عن / أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج : األبواب .٦
 )لتي ال توجد بها طالب من ذوي االعاقة الحركيةا

 .وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه/ معدات إنذار صوتية وضوئية / طفايات حريق  .٧
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 )           ٢٠    /٢٠     ( استبيان قياس رضا الط!ب عن الفاعلية التعليمية  للعام الجامعي) 15( 
 
 

  غير موافق (2) موافق  إلى حد ما  (3)  موافق تماما
(1 ) 

 العبارات م م!حظات

  % العدد % العدد % العدد
فاعلية المقررات الدراسية : أو/

 المقدمة
  

 

المقررات الدراسية أھدافھا  ١
واضحة ومعانة حيث يعرض 

اعضاء ھيئة التدريس توصيف 
  في بداية الفصلالمقررات

      

 

يلتزم ا3ستاذ بمحتويات توصيف  ٢
       .  المقرر 

 

توافر الكتب والمراجع الخاصة  ٣
/ بالمقررات بمكتبة الكلية 

 الجامعة  
      

 

محتويات وموضوعات المقرر  ٤
 تحقق النتائج التعليمية المستھدفة 

      
 

تنوع أساليب التعليم والتعلم  ٥
 في تدريس المقررات المستخدمة 

      
 

تنع أساليب التعليم والتعلم  ٦
 المستخدمة في تدريس المقررات

      
 

يستفيد الطXب من الساعات  ٧
المكتبية التي يتيحھا ا3ساتذة 

خارج القاعات الدراسية لصالح 
 العملية التعليمية 

      

 

يلتزم ا3ساتذة بمواعيد التقييمات  ٨
في توصيف المحددة والمعلنة 

 المقررات 
      

 

يستخدم ا3ساتذة أساليب متنوعة  ٩
 .في عمليات التقييم الطXبي 

      
 

تتصف ا?متحانات بالموضوعية  ١٠
وتغطية الجوانب النظرية 

 .والعملية للمقررات 
      

 

تشجيع أساليب التعلم الذاتي  :ثانيا
 التدريس

  
 

توفر الكلية للطXب امكانيات  ١١
حث في شبكة  ا?نترنت عن الب

المعلومات التي ترتبط 
 . بموضوعات المقررات 

      

 

تتيح أساليب التعلم والتعلم لبعض  ١٢
المقررات الدراسية اجراء 

المشروعات / ا3بحاث العلمية 
والتجارب المعملية في 

 .مجموعات عمل 

      

 

يشجع ا3ساتذة الطXب على النقد  ١٣
لموضوعات والتعبير عن الرأي 

 .المقرر
      

 

يشجع ا3ساتذة الطXب على استنتاج  ١٤
وعرض المشكXت إيجاد حلول 

  .  عملية مبتكرة في مجال التخصص
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اكتساب الطالب للمھارات  :ثالثا
 المھنية والعامة

 

تمد المقررات الدراسية الطالب  ١٥
بالمعارف والمھارات المھنية 

العمل الXزمة وفقا لحاجة سوق 
 .المرتبط بمجال التخصص 

      

 

تركز المقررات الدراسية على  ١٦
الممارسات والتطبيقات العملية 

 .في مجال التخصص 
      

 

تتضمن المقررات الدراسية  ١٧
دراسة حالة في التخصص لتأھيل 

 .الطXب لسوق العمل 
      

 

يتيح التدريب العملي الفرصة  ١٨
ي للطXب للعمل المباشر ف

الميدان والتواصل مع ا3طراف 
المجتمعية ذات العXقة 

 .بالتخصص

      

 

التدريب الميداني مناسب لتنمية  ١٩
المھارات العملية لدى  الطXب 

 . في مجال التخصص 
      

 

الدعم ا�كاديمي للط!ب  :رابعا 
 المتعثرين

  

توفر فرص تعلم إضافية للطXب  ٢٠
 المتعثرين  

      
 

?ھتمام بتحديد أسباب التعثر ا ٢١
 ا?كاديمي للطXب

      
 

        دراسة أسباب غياب الطXب  ٢٢
دمج الطXب المتعثرين مع  ٢٣

       أقرانھم من المتفوقين 
 

   عملية تقويم الط!ب  :خامسا
تنوع ا3سئلة في كل ا?متحانات  ٢٤

       النھائية والفصلية
 

نات معظم تغطي أسئلة ا?متحا ٢٥
       موضوعات المقرر

 

تقيس أسئلة ا?متحانات المھارات  ٢٦
العملية التي اكتسبھا الطالب من 

 المقرر
      

 

تقيس أسئلة ا?متحانات للمعارف  ٢٧
 التي اكتسبھا الطالب من المقرر

      
 

توافر ا�مكانيات المادية : سادسا 
 والمعملية الداعمة للتعليم والتعلم

  

توفر الكتب والمراجع الحديثة  ٢٨
الXزمة للمقررات الدراسية 

 الجامعة/ بمكتبة الكلية 
      

 

كفاية ومناسبة التجھيزات  ٢٩
وا3ثاثات والوسائل اMلكترونية 

 بالمكتبة  
      

 

توفر التسھيXت المتاحة بالقاعات  ٣٠
/ السبورة البيضاء (ا لدراسية 

 .....)الداتا شو / البروجكتور
      

 

توفر ا3جھزة والمعدات  ٣١
 بالمعامل الدراسية 
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توفر أجھزة الحاسب اeلي  ٣٢
والتكنولوجية المتنوعة بمعامل 

 الحاسب اeلي ونادي تكنولوجيا 
      

 

تغطية شبكة المعلومات 3نشطة  ٣٣
 التعليم والتعلم بالكلية

      
 

توفر المناخ المناسب والخامات  ٣٤
 ات المعاملومستلزم

      
 

الممارسات العادلة والمساواة  :سابعا
 بين الط!ب 

  

يتصف توزيع الدرجات التي  ٣٥
تمنحھا ا3ساتذة بالمقررات 

 الدراسية بالعدالة
      

 

تتيح وتعلن الكلية عن نظام تلقي  ٣٦
التظلمات بعد إعXن النتائج 

 للطXب 
      

 

 تتيح الكلية فرص تلقي الشكاوى ٣٧
من جميع الطXب بطرق مباشرة 

صندوق ( أو غير مباشرة 
الشكاوي ، التواصل اMلكتروني 

 وتستجيب لھا  )على موقع الكلية

      

 

تحرص الكلية على إعXن  ٣٨
درجات أعمال السنة للطXب قبل 

بدء امتحانات الفصل الدراسي 
 النھائي

      

 

تعلن وتطبق الكلية آليات وقواعد  ٣٩
تحاق الطXب قبول وال

 .بالتخصصات المختلفة للجميع 
      

 

تطبق الكلية سياسات وآليات  ٤٠
معلنة لتقديم الدعم بأنواعه 

المادي ، الصحي ، ( للطXب 
 .....)ا3كاديمي 
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١٦ 
                 وحدة ضمان الجودة واالعتماد      كلية الهندسة - االزهر  جامعة

  برنامج  
 نموذج تقويم مقرر دراسى

  معلومات أساسية -١
 : التخصص -  :المقرر إسم - :الكودى للمقرر الرقم -

 ساعة........المحاضرة:  الوحدات عدد - :الدراسى  الفصل -  :السنةالدراسية /المستوى -

 اعةس: ......................التطبيقات - : المعاونة الهيئة عضو - : المحاضر -

 :مخرجات التعلم المستهدفة -٢

  العبــــــــارة

 غير
 موافق
 ًتماما

)١( 

 غير
 موافق

)٢( 

 حد إلى
 ما
)٣( 

 موافق
 

)٤( 

 موافق
 ًتماما

)٥( 

 المقرر الدراسى: أوال 

      واضحة ومعلنة أهداف له المقرر 

      )ILOS(المقرر له نتائج تعليمية مستهدفة واضحة للطالب 

      ر يتواكب مع االتجاهات العلمية الحديثةمحتوى المقر

      محتويات المقرر مترابطة 

بالجزء النظرى ويساعد على ) إن وجد ( يرتبط الجزء العملى  
 استيعاب المقرر بكفاءة

     

      اليتم حذف أجزاء من المقرر

      الساعات التدريسية للمقرر كافية 

      ير والفهم واكتساب المهارات المختلفةشجع المقرر الطالب على التفك 

      ارغب فى دراسة مقررات اخرى ذات صلة بموضوع المقرر 

 القائم بالتدريس: ثانيا 

      يقوم بتوضيح االهداف المرجوة من المحاضرة فى بدايتها 

      يلتزم بتوصيف المقرر والبرنامج 

      لمحاضرةيتيح فرصة لألسئلة واالستفسارات أثناء ا 

ًيهيئ مناخا مناسبا للتعليم ً      

      له القدرة على شرح المادة بطريقة مفهومة ومتميزة

      يستخدم وسائل سمعية وبصرية تساعد على فهم المادة العلمية 

      يراعى التسلسل فى عرض النقاط االساسية فى المحاضرة

      لتحصيليشجع ويحث على مزيد من التقدم العلمى وا

      يستخدم المحاضر تكليفات تحقق اهداف المقرر

يوضح المحاضر للطلبة مصادر المعلومات والمراجع وكيفية الحصول 
 عليها

     

      يلتزم المحاضر بمواعيد المحاضرة

      يشجع الطلبة على التفكير االبداعى
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      س المقرريتم شرح كيفية تقويم امتحانات الطالب فى بداية تدري

      يربط عضو هيئة التدريس المادة العلمية بمجاالت الحياة العملية

يشجع المحاضر العمل فى جماعات وفرق ليساعد على التعلم 
 واكتساب المهارات

     

      معاملته للطالب والطالبات عادلة

حدد المحاضر ساعاته المكتبية لمراجعة الطالب فى بداية الفصل  
 )االرشاد االكاديمى ( اسى الدر

     

      أرغب فى دراسة مقرر أخر مع نفس المحاضر 

 تقييم الطالب واالمتحانات: ًثالثا 

      االختبارات الدورية والنصف فصلية مالئمة

      أسلوب التقييم لالختبارات عادل

توزيع الدرجات على االعمال الفصلية واالمتحانات العملية والدورية 
 وأخر العام مناسب

     

      يتم اطالع الطالب على نتائج االمتحانات الدورية ومناقشتها

 االمكانات المتاحة وبيئة التعلم: رابعا 

) قاعات المحاضرات ، المعمل ( االمكانات المتاحة لتدريس المقرر 
 مناسبة من حيث االتساع واالضاءة والتهوية واالثاث

     

      الكتب المتعلقة بالمقرر بمكتبة الجامعةتتوافر المراجع و

االمكانات الفنية الضرورية لهذا المقرر متاحة من معدات واجهزة 
 وخامات

     

      قاعة المحاضرات مجهزة بوسائل تعليمية وتكنولوجية

      )ان وجد ( عدد الهيئة المعاونة بالمقرر كاف ومتخصص 

 ا المقرر؟ ما الذى تحبه أو التحبه فى هذ-

 أحب فى هذا المقرر
......................................................................................................................

................................................................ 
 ال أحب فى هذا المقرر

......................................................................................................................

................................................................. 
  فى رأيك كيف يمكن تحسين أو تطوير هذا المقرر؟-

......................................................................................................................
................................................................. 

 خالص الشكر على تعاونكم

 / منسق البرنامج
 / مدير البرنامج  
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١٧ 

 جامعة اHزھر

 كلية الھندسة

 وحدة ضمان الجودة والتدريب 

 

 بانة ا?حتياجات التدريبية 3عضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونةاست

 --------------------------------------------------- ---------------------------------:اسم العضو

 ---------------------------------------------- --------------------------------------:    الوظيفة

 ------------------------------------------------------------------------ ------------:       القسم

 م الدورة اسم أرغب / أرغب

 ١ المقررات وتوصيف المنھج خرائط  
 ٢ العالي التعليم لمؤسسات الذاتية الدراسة إعداد  
 ٣ الطXب وتقويم اMمتحانات نظم  
 ٤ الفعال عرضال مھارات  
 ٥ البحوث وإعداد تصميم فنيات  
 ٦ والكوارث ا3زمات إدارة  
 ٧ العالي التعليم لمؤسسات اMستراتيجى التخطيط  
 ٨ العالى التعليم مؤسسات تطوير فى الحديثة ا?تجاھات  
 ٩ والقانونية اMدارية المھارات  
 ١٠ العمل وضغوط للوقت الفعالة اMدارة  
 ١١ End note البحثية المراجع إدارة  
 ١٢ العلمية الدوريات في الدولي النشر اليات  
 ١٣ التدريس واساليب طرق  
 :( تدريبية احتياجات ) مقترحه دورات

• -------------------------------------------------------------------------------- 
• -------------------------------------------------------------------------------- 
• -------------------------------------------------------------------------------- 

 

١٤ 

 
 .للكلية الرئيسية ا?عXنات لوحه في الدورات موعد عن ا?عXن يتم وسوف        

 
  تعاونكم حسن لسيادتكم شاكرين 
  ؛ا?حترام فائق بقبول وتفضلوا 
  
 ----------------:العضو اسم 
 ----------------  :التوقيع    
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