
Quality assurance  



الركائز احد االعتماد و التعلٌم جودة لضمان القومٌة الهٌئة تعتبر 

  مصر فى التعلٌم الصالح القومٌة للخطة الرئٌسٌة

 

 ثقة ٌكسب الذى النحو على التعلٌم جودة تحسٌن على الهٌئة هذة تقوم 

  دولٌا و اقلٌمٌا و محلٌا التنافسٌة قدراتها زٌادة و فٌها المجتمع

 

و التعلٌمٌة للمؤسسات اعتماد جهة هى بل , رقابٌة جهة تعتبر ال الهٌئة 

 التعلٌمٌة للمؤسسات االرشاد و النصح اشكال كافة تقدٌم على تحرص

   مخرجاتها جودة تحسٌن على ٌساعدها بما

 

 



 :إلى CIQAPمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد يهدف 

 

 

الوصول إلى قدرة مؤسسية ذاتية الحركة لتطوير مستمر على مستوى  "
 ".جودة عالية يضمن التأهل لالعتماد

 



 

الجامعة رؤية: 

من تقدمه بما لها ومشهود معتمدة جامعة تصبح إن إلى الزقازٌق جامعة تتطلع 
 . المستدامة المجتمعٌة والتنمٌة العلمً والبحث التعلٌم فى متمٌز مستوى

 

الجامعة رسالة: 

رائدة وتنموٌة أكادٌمٌة بحوثا و متمٌزا تعلٌما تقدم حكومٌة مصرٌة جامعة 

 من إطار فً البشرٌة لمواردها متواصلة وتنمٌة متفردة مجتمعٌة وخدمات
 . األخالقٌة والقٌم واالستقاللٌة والجودة االبتكار

 

الهندسة كلية رؤية: 

و تدرٌس مجال فً رائدة تعلٌمٌة مؤسسة تصبح ان الً الهندسة كلٌة تتطلع 
 االقلٌمً و المحلً المستوي علً الهندسٌة العلوم ابحاث

 



 

 من األساسً الغرض فان شاملة تعلٌمٌة مؤسسة الكلٌة ألن نظرا 

 الهندسٌة المعرفة حدود من ابعد هو ما الً لألمام التحرك هو انشائها
 :هً الكلٌة رسالة فان لذلك و

علً للمنافسة متمٌزٌن مهندسٌن العداد الالزم المتمٌز التعلٌم تقدٌم 
 االقلٌمً و المحلً المستوى

فً بما الكلٌة خارج و داخل التدرٌب و التعلٌم من مختلفة انماط توفٌر 

 المعلومات تكنولوجٌا استخدام ذلك

الجامعٌة المرحلة لطالب العالٌة الجودة ذات التعلٌمٌة خبراتها توفٌر 

 الدٌمقراطٌة و بالقٌم واالرتقاء للتعلم متنوعة بٌئة خالل من األولى

 المصداقٌة مع الحٌاة لقٌاجة الطالب اعداد فً تسهم التً و المؤسسٌة
 .محلً و اقلٌمً مجتمع ظل فً المسئوولٌة و الشخصٌة

 



سوق فً متمٌزا خرٌجا لٌصبح الألخالقٌة و المهارٌة بالمهنٌة القادم الجٌل تجهٌز 
 المتنوع االقلٌمً العمل

 

الهندسٌة الدراسات و العلمً البحث فً العمل خالل من العلمً المجتمع فً التقدم 
 

و بالصناعة االرتقاء و الحٌاة جودة تحسٌن فً للمساهمة العلمً البحث اجراء 
 البٌئة حماٌة و االنتاج زٌادة

 

و األبحاث خالل من متطور لمجتمع المتعمقة الرؤٌة و المهارات و المعرفة تقدٌم  
 الخدمات

 

النهائٌٌن المستفٌدٌن و بالخرٌجٌن االتصال روابط توثٌق 
 



    هى عملٌة متبادلة بٌن المعلم و المتعلم تهدف الى تحسٌن االداء

 المستمر بٌن الطرفٌن للوصول الى تحقٌق معاٌٌر الجودة 

 

 كلٌة الهندسة لها اهداف فى التعلٌم والتعلم حٌث ٌتطلب سٌاسات لقبول

 الطالب 

 

 معاٌٌر معتمدة من الهٌئة القومٌة لبرامجها التعلٌمٌة و تحقٌق نتائج التعلم

 المستهدفة من البرامج التعلٌمٌة 

 

 



 هً معاٌٌر محددة تعتمدها المؤسسة ؛ وتكون مستمدة من مراجع

وتتضمن الحد األدنى من المهارات والمعرفة التً , خارجٌة عالمٌة 

من المفترض أن ٌكتسبها الخرٌجون من البرنامج وتستوفً رسالة 

 .المؤسسة المعلنة ومحققة ألهدافها 

 



  (NARS) تتبنى المؤسسة المعاٌٌر االكادٌمٌة المرجعٌة القومٌة لطلبة

البكالرٌوس  وهى النتائج التعلٌمٌة المستهدفة وتشمل  المعرفة والفهم 
تستهدفها المؤسسة من وراء برامجها المرتبطة  و   والمهارات التً 

 :برسالتها وتصنف الى
.Aالفهم و المعرفة. Knowledge and Understanding  

.Bالذهنية المهارات. Intellectual Skills  

.Cالعملية و المهنية المهارات. Professional and Practical Skills  

.Dالعامة المهارات. Professional and Practical Skills  



 



الكثافة العددية الزائدة للطالب 

حٌث أن الكلٌة ال تقوم )مازالت تشكل الكثافة العددٌة مشكلة بالنسبة للكلٌة 

بتحدٌد أعداد المقبولٌن بها ولكن األعداد تفرض علٌها من قبل مكتب 
 (  التنسٌق

دضعف الموار 

 ٌوجد نقص فً موارد الكلٌة حٌث أن بعض الموارد تعتمد علً التموٌل
 الذاتً والبعض األخر ٌحتاج إلً تموٌل



الدروس الخصوصية  : 

 ظاهرة الدروس الخصوصٌة فً الكلٌة ظاهرة موجودة بالفعل وال

ٌنكرها احد وذلك بسبب نظام التعلٌم قبل الجامعً الذي جعل هذه 

الظاهرة متأصلة ومنتشرة فً معظم الطالب وغالبٌتهم ٌعتمدون اعتماد 
 كلً علً الحفظ والتلقٌن  

 تم عقد ورشة عمل مع الطالب من الدفعات المختلفة لمناقشة المشكالت

المرتبطة بالنواحً التعلٌمٌة وظاهرة الدروس الخصوصٌة وأسبابها 
 وطرق الحل المقترحة



 للطالبمعلن للرعاٌة االجتماعٌة نظام 

 الطارئةطبٌة مجهزة للحاالت عٌادة 

 الدراسةموثقة لتحدٌد المتفوقٌن والمبدعٌن والمتعثرٌن فً قواعد 

 الماضٌةنسبة الطالب المتفوقٌن علمٌاً خالل السنوات الخمس تطور 

 بالمؤسسةرعاٌة وتحفٌز المتفوقٌن والمبدعٌن المطبقة وسائل 

 الدراسةلرعاٌة الطالب المتعثرٌن فً برامج 

 



 الئحة الكلٌة الداخلٌة )توجد إستراتٌجٌة للتعلٌم و التعلم فً الكلٌة

معتمدة و موثقة وتحقق ( المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات

رسالة و أهداف الكلٌة شارك فً إعدادها كافة األطراف المعنٌة و هً 

كما توجد أٌضا وثٌقة . أحد أهداف الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم موثقة ومعتمدة

 



  

 تتضمن إستراتٌجٌة الكلٌة أنماط غٌر تقلٌدٌة للتعلم إضافة إلى الطرق

التقلٌدٌة و تتضمن هذه األنماط تشجٌع الطالب على التعلم الذاتً داخل 

المحاضرات و الدروس العملٌة وإعداد األبحاث وإلقاءها وإعداد 

المعلقات وحلقات المناقشة و عرض أفالم تعلٌمٌة و زٌارات مٌدانٌة 

للمصانع و الهٌئات الصناعٌة واإلنشائٌة المختلفة من اجل تنمٌة مهارات 
تم اعتماد  .االتصال و مهارات اإلطالع و العمل الجماعً لدي الطالب

 و توثٌق أسالٌب التعلٌم و التعلم داخل الكلٌة 

 



 اساليب التعليم والتعلم
 

 -:التعليم المباشر
األساسٌات والمعارف العلمٌة و وٌكون الغرض منه هو تزوٌد الطالب بالمفاهٌم 

الهندسٌة  حٌث أن المحاضر هو المصدر الرئٌسً للمعرفة والخبرة التعلٌمٌة  

ٌقوم المحاضر بتنوٌع طرٌق التدرٌس . جمعا وتنظٌما وعرضا فً هذا النوع 

بحٌث ٌوفر للطالب أفضل فرص للتعلم و ٌهٌئه لٌصبح مهندسا متمٌزا ي مجال 

 تخصصه 

 -:التعليم التفاعلي أو التعليم النشط
 تعتمد إستراتٌجٌة التعلٌم التفاعلً على أسلوب التفاعل بٌن الطالب والمحاضر

والمادة العلمٌة وٌمكن تطبٌق هذا المفهوم من خالل عدة وسائل منها التعلٌم 
 .التعاونً والعصف الذهنً

 

 
 

 



 :التعلم التعاوني
هو طريقة فيها يقسم فيها الطالب على شكل مجموعات صغيرة في تفاعل 

إيجابي متبادل يشعر فيه كل فرد أنه مسئول عن تعلمه وتعلم اآلخرين بغيه 

 . تحقيق أهداف مشتركة وتحقيق أعلى درجة من اإلتقان، في أقل وقت ممكن

 :العصف الذهني
يقوم المحاضر بعرض المشكلة ويقوم الطالب بعرض أفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بحل 

المشكلة وبعد ذلك يقوم المدرس بتجميع هذه المقترحات ومناقشتها مع الطالب ثم تحديد 

األنسب منها ويعتمد هذا األسلوب على إطالق حرية التفكير وإرجاء التقييم والتركيز على 

 .توليد أكبر قدر من األفكار وجواز البناء على أفكار اآلخرين

 
 
 



 :التعليم االلكتروني

تعتمد على تطبٌقات الحاسبات اإللكترونٌة وشبكات االتصال والوسائط المتعددة فً نقل المهارات 

والمعارف وتضم تطبٌقات عبر الوٌب وغرف التدرٌس االفتراضٌة حٌث ٌتم تقدٌم محتوى دروس 

عبر اإلنترنت واألشرطة السمعٌة والفٌدٌو وٌمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلٌم فً أي 
 .وقت وأي مكان
 :التعلم التجريبي

تعتمد إستراتٌجٌة التعلم التجرٌبً فً أغلب المقررات فً البرامج التعلٌمٌة المختلفة من خالل قٌام 
 –الفٌزٌاء ) الطالب بعمل تجارب معملٌة لتطبٌق المعارف المكتسبة فً بعض المقررات الدراسٌة 

بما ٌؤدي إلى ترسٌخ ( وغٌرها طبقا للمقررات فً الالئحة  –الورش اإلنتاجٌة  -الخرسانة –الكٌمٌاء 

وأٌضا المفاهٌم لدى الطالب باإلضافة إلى عمل زٌارات مٌدانٌة إلً المصانع والشركات المختلفة 
 التدرٌب المٌدانً

 
 
 



  -:التعلم الذاتي
ٌعتمد على قٌام الطلب بتحصٌل المعارف والمهارات معتمداً على قدراته الذاتٌة 

فً التحصٌل من مصادر التعلٌم المختلفة مما ٌحقق تنمٌة شخصٌته والقدرة على 

مواصلة التعلٌم بنفسه مما ٌؤهله لمتابعة التقدم والتطور الذي ٌحدث فً مجال 

تخصصه وتقوم الكلٌة بتطبٌق هذا األسلوب من خالل البحوث والمشارٌع 
 .التطبٌقٌة فً أغلب مقررات البرامج التعلٌمٌة المختلفة

 :التعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات
وٌكون ذلك من خالل تحمٌل المقررات االلكترونٌة و تنزٌل المحاضرات 

إكسابهم خبرات تعلم غنٌة  إلًالمختلفة من علً المواقع االلكترونٌة  مما ٌؤدي 
 .سواء فردي أو تفاعلٌة ذاتٌة

 
 
 



 األنماط المختلفة الستراتيجيات التعليم و التعلم

التعليم 

 المباشر

التعلٌم 

غٌر 

 المباشر

التعلم 

 التجرٌبً

الدراسة 

 المستقلة

التعلٌم 

 التفاعلً

 االستراتيجيات

حل 

 المشكالت

التعليم 

 المحاضر

التعلم 

 التعاوني

والعصف 

 الذهني

مشاريع 

 بحث

رحلة 

 ميدانية

 بعض الطرق

يمكن أن تكون أحد الطرق ضمن أكثر من استراتيجية، وكمثال على ذلك نالحظ أن طريقة حل المشكالت في التعلم : مالحظة هامة

 هي ضمن استراتيجية التعليم غير المباشر وكذلك ضمن استراتيجية التعليم التفاعلي

 األنماط المختلفة الستراتيجيات التعليم و التعلم



  ا

تعرٌف الطالب بالرؤٌة والرسالة واالهداف العامة للكلٌة واالقسام المختلفة بها 

 تعرٌف الطالب بإستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والمقررات الدراسٌة وطرق التدرٌس واسالٌب التقوٌم

 لكل قسم

وذلك بالتوسع فً التعلم الذاتى من خالل االبحاث المكتوبة  تحدٌث طرق التدرٌس والبرامج العلمٌة

والمعروضة واعداد مشارٌع ومناقشتها و اعداد الرسومات التوضٌحٌة والنماذج المجسمة بما ٌخدم 

 مخرجات التعلٌم المستهدفة
  االعداد والتحضٌر لتحوٌل المقررات الكترونٌاE. Learning)) 

اعداد وتفعٌل الموقع االلكترونً  للكلٌة 

االهتمام بمكتبة الكلٌة وتطوٌرها 

االهتمام بقاعات التدرٌس والمحاضرات والمعامل وامدادها بأجهزة العرض 

اجراء تحدٌث دوري للمادة العلمٌة بالكتاب الجامعى و توفٌرعناصرالجودة به 

الدعم واإلرشاد األكادٌمى للطالب 

من خالل وضع خطة شاملة له تتالئم مع مخرجات التعلم  اإلهتمام وتقوٌم برامج التدرٌب المٌدانى
 المستهدفة

 
 



 ٌتم مراجعة استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم سنوٌا فً ضوء نتائج

االمتحانات و استقصاء الطالب و أعضاء هٌئة التد ٌس والهٌئة 

المعاونة مع اشراك االطراف المعنٌة من خارج الكلٌة فً وضع 

هذه االستراتٌجٌة وتعدٌلها بناءا علً نتائج هذه المراجعة اذا لزم 
 .االمر

 



 من حق جمٌع الطالب اإلطالع على أوراق إجابة امتحان العملً و
 . االمتحانات الدورٌة

 ٌتم تصحٌح أوراق إجابة االمتحان الفصل الدراسً مغلقة و الطالب لهم
 أرقام جلوس سرٌة 

 ٌتم إعالن اإلجابة النموذجٌة لالمتحان الدوري مفسر علٌها توزٌع
 الدرجات

 توزع الدرجات على ورقة األسئلة و تكون واضحة للطالب أثناء أداء

 االمتحان   

 ًعدم إنفراد األساتذة بالتدرٌس أو التصحٌح منفردٌن فً أي مقرر دراس
 بالكلٌة  

 



تتوفر مساعدات التعلٌم و التعلم المالئمة لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة و تحقٌق 
 –معمل تصمٌم  -قاعات تدرٌسٌة -معامل)نتائج التعلٌمٌة المستهدفة  

 (مالعب  -معامل انترنت

 



 المكتبة مناسبة من حيث المساحة و اإلضاءة و التهوية ألعداد الطالب 

 بالمؤسسة

 قاعات الدراسة والمعامل

تتناسب مدرجات المحاضرات مع أعداد الطالب والجداول الدراسٌة وتبلغ 

طالب وتنقسم الدفعة الواحدة إلى أكثر  350 -250سعه المدرجات من 

 أثناء المحاضراتمن مجموعة 



 

 قٌاس و تقٌٌم رضا الطالب

 

 

ٌتم االستفادة من تحلٌل نتائج قٌاس رضاء الطالب و ٌتم اتخاذ إجراءات 
 تصحٌحٌة تفٌد العملٌة التعلٌمٌة وتحقق األهداف األكادٌمٌة المطلوبة  

 



مشاركة الطالب فً األنشطة المختلفة 

 تفعٌل صندوق الشكاوى 

 مشاركةاالسر و الطالب فى نظافة الكلٌة باستمرار 

 مشاركة الطالب فى استٌفاء االستبٌانات المطلوبة لتحسٌن العملٌة

 التعلٌمٌة بمصداقٌة تامة مع ابداء اى اقتراحات اخرى 

 المشاركة فى المؤتمرات و الندوات العلمٌة 

 االلتحاق بالدورات التدرٌبٌة التى تحسن من مستوى تعلٌمة و تفٌدة
 كخرٌج على مستوى عالى لطالب بكلٌة الهندسة 







 و شكرا


