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 معلومات أساسية عن المعهد                                 
 

 )  2004لسنة  1080جمعیة المستقبل الحدیثة للعلوم والتكنولوجیا ( المشھرة برقم لجمعیة التابع لھا المعھد: إسم ا

    )1(مرفق رقم            06/09/2007بتاریخ  2438بالقرار الوزاري رقم  6/9/2007: تاریخ اإلنشــاء

 2012یونیو   تاریخ تخرج الدفعة االولى:

          .2م01620، باجمالى موقف سیارات وأتوبیسات الطالب 2م 0004مدینة سكنیة  +  2م 2200ألرض المعھد +   2م 10000  :لمعھدلالمساحة الكلیة 

 2م 5100دور =  3عدد × 2متر 1700عدد األدوار =    × مجموع إجمالي مساحة أرض كل مبنى  :إجمالي مساحة المعھد

 االلكترونیات و . ھندسة االتصاالت3.  الھندسة الكیمیائیة       2  . الھندسة المدنیة       1تخصصات المعھد: 

 عضو ھیئة تدریس    29اجمالى عدد     إجمالي أعضاء ھیئة التدریس:

 )21مدرس        2أستاذ مساعد         1   (استاذ      24المعینین:       

  )  3  مدرس      2أستاذ مساعد              (     5   المعارین:   

 )1مدرس        6أستاذ مساعد        7   (استاذ  14  :)المنتدبین بعض الوقت(إجمالي عدد أعضاء ھیئة التدریس 

 . 48باجمالى         21 مدرس مساعد:      27معید:          ( المعینین بالمعھد ):   إجمالي عدد الھیئة المعاونھ

       1352 :  )2019-2018ي جمیع الفرق فى العام الجامعى لمقیدین ف(ا إجمالي عدد الطالب بالمعھد

          2229) : في جمیع التخصصات( منذ إنشاء المعھد حتى اآلن  اجمالى عدد الخریجین

  edu. eg. WWW.ndeti  الموقع اإللكتروني للمعھد : 

http://www.ndeti/
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  دــــــإدارة المعه  .1
 

 اإلداریة من عمید ووكیلخبرات القیادة  .1
 رؤساء األقسام العلمیة وخبراتھم .2

 

  :تتكون ادارة المعھد من

تاریخ القرار  رقم القرار  تاریخ األستاذیة تاریخ المیالد االسم اإلدارة
 الوزاري

تاریخ بدء العمل 
 بالمعھد

  جھة العمل األصلیة
 مالحظات (الكلیة / المعھد)

 أستاذ 31/12/49 أ.د. محمد سعد القاضـــي العمید
  ھندسة / جامعة المنصورة 01/01/2008 22/10/2017 5270 01/1/2001

 أستاذ مساعد 01/08/76 أ.م.د. حمدي أحمد الغندور الوكیل
 إعارة ھندسة / جامعة المنصورة 01/08/2016 20/01/2018 149 31/08/2015

رئیس قسم 
 مساعد أستاذ 31/10/1963 على إسماعیلمحمد أ.د.  الھندسة المدنیة

27/3/2001 
أرسلت 
 االوراق

بالوزارة الستصدار 
 إعارة ھندسة / جامعة بورسعید 01/09/2018 قرار االعارة

رئیس قسم 
الھندسة 
 الكیمیائیة

 أستاذ مساعد 02/10/67 أ.م.د. خالد سمیر محمـــد
  تعیین المعھد 01/01/2008 07/08/2017 3358 2017

ھندسة رئیس قسم 
 مدرس 1/10/1974 البنا  حسن حازم د.  تصاالتاال

  تعیین المعھد 30/7/2016 9/7/2016 2368 09/07/2016

  

 ورؤساء االقسام العلمیةوالوكیل تقریر حالة مختصر لكل من العمید ومعلومات عن إدارة المعھد   )2(مرفق رقم یوضح     
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 . مھام العمید ومجلس اإلدارة ومدى الفصل بین الملكیة واالدارة3
اختصاصاتھ المنصوص  الدارة بكاملا) فى الئحة المعھد، كما یقوم مجلس 8یقوم عمید المعھد بكامل اختصاصاتھ المنصوص علیھا فى المادة رقم ( -

 .)21مرفق رقم ( )  فى الئحة المعھد.4علیھا فى مادة رقم (
 لوزارة. ارة الى كذلك قرارت مجلس االدرة التى ترسل مباشیدار المعھد بواسطة عمید المعھد من خالل القرارات الوزاریة والئحة المعھد و -

 

ي المعھد داریة فھل یشارك أعضاء ھیئة التدریس في األمور اإلداریة للمعھد؟ وھل یوجد لجان لبحث شئون الطالب واألمور اإل.  4
 دوريتنعقد بشكل ومنبثقة من مجلس االدارة 

 للمعھد من خالل:یشارك أعضاء ھیئة التدریس في األمور اإلداریة 
  اشتراك أعضاء ھیئة التدریس في عضویة مجلس إدارة المعھد •
                    مجالس األقسام والمجلس االكادیمى للمعھد اشتراك أعضاء ھیئة التدریس في عضویة  •
 االرشاد االكادیمى للطالب •
 اشتراك جمیع أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة في أعمال الجودة •
 :، عضویة كل منبرئاسة وكیل المعھد وتنعقد بشكل دورى یوجد لجنة "شئون الطالب" منبثقة من مجلس اإلدارة  كما •

 المعھدعضو مجلس ادارة  األستاذ عماد على ابوالنجا    -
 رئیس قسم الھندسة المدنیة على     الدكتور   محمد إسماعیل -
 مدیر وحدة الجودة      الدكتور رمضان الكاتب  -
 

 لقدرة على التخطیط والتطویر لتحقیق الرؤیة والرسالة، ومدى تأثیر الخطة على العملیة التعلیمیةا . 5
 

لجان التقییم المشكلة من قطاع المعاھد الھندسیة خالل األعوام   بھا والمراجعات التى قامت  الذاتي التقویم أنشطة خالل من استخالصھا تم الضعف التي بناءاً على نقاط
 وتقی�یم المتابع�ة مؤش�رات ) م�ع2020 -2015التنفیذی�ة (م�ن الع�ام  الخطة وضع تم ،التعلیمیة والفاعلیة المؤسسیة القدرة محوري في لتقاریر الصادرة عنھاالسابقة وا

ة باإلس�تناد عل�ى المع�اییر ء الخط�وت�م بن�ا .والمبین�ة بالتفص�یل ف�ى تق�اریر األع�داء لالع�وام الس�ابقةة ف وتعزی�ز وتط�ویر نق�اط الق�والضع نقاط وتحسین لمعالجة األداء
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والتعزی�ز لنق�اط  ،الض�عف لنق�اط والتحس�ین المعالج�ة ومھ�ام وأنش�طةلكل معیار أھم نق�اط الض�عف ث�م المخرج�ات تناول  ،وذلك كخطوة للتقدم لإلعتماد االحدى عشر،
  ،األداءومؤشرات المتابعة وتقییم  ،لیة التنفیذ والفترة الزمنیة والتكلفة المطلوبةئومسو ،القوة

 جودة التعلیم بالمعھد لتطویر وتحسینالوحدة  خطةأعمال وحدة الجودة وأسالیب وحالة التعلیم والتعلم ویبین تقریر مختصر عن ا )27( مرفق
 

 لتالیة:اسالیب قام المعھد باتباع االف( للوصول الى كیفیة ان یعلم الطالب نفسھ) تحسین وتطویر العملیة التعلیمیة  وكان للخطة مردودا واضحا فى
 

 تخفیض اعداد الطالب فى المحاضرات والتمارین العملیة: اوال: 
 فاعلح بقدر أكبر من التبما یسم اتحیث تم تقسیم الطالب لمجموع، زیادة الكثافة العددیة للطالبوھى سعت إدارة المعھد لحل بعض المشكالت الشائعة فى التعلیم    

ات والم�دخل الھندس�ى والكیمیاء والفیزیاء والریاضی ھندسة االنتاج  راتمقر بینما ،طالب100ة أقل من ب فى المحاضروح اعداد الطالیترا : المستوى االول •
 طالب 50اقل من اعداد الطالب ف

 طالب 50-20عدد طالب المحاضرات بین یتراوح  :قسمي ھندسة االتصاالت والھندسة الكیمیائیة •
 طالب 100فى المحاضرات عن  الیزید عدد الطالب قسم الھندسة المدنیة: •
ی�اء ... فیزی�اء والكیممق�ررات ال ،الرس�م الھندس�ى والرس�م الم�دنى ،مقررات ھندسة االنتاج ،مقررات الحاسب ،فى مقررات اللغة االنجلیزیةالتمارین العملیة:  •

 طالب 17 – 12لخ یتراوح عدد الطالب فى المجموعة من ا
 

 المشاریع الطالبیةثانیا: 
 المشروعات بالصناعة المحلیة وخدمات المجتمع المحیطربط موضوعات 

ول لوس�طاني للبت�رش�ركة ا ،وش�ركة س�یجاز بمین�اء دمی�اط ،االرتباط بالمؤسسات الصناعیة فى المنطقة مثل شركة موبكو وشركة میث�انیكس قسم الھندسة الكیمیائیة:
 .بمنطقة الوسطاني بدمیاط والفرعونیة للبترول ببورسعید

 ،انشاءات ،نىصیانة المبا ،الخرسانة ،المرور والنقل ،االساسات ،المساحة المجتمع المحیط مثل مشاریع ةالمشاریع أغلبھا میدانیة وتحاول خدم لمدنیة:قسم الھندسة ا
 ھندسة الموانئ ،شبكات ھیدرولیكیة ،منشأت معدنیة ،ادارة المشروعات

ى ال�دكتور رئ�یس ف�فى مصر الممول من أكادیمیة البح�ث العلم�ي مم�ثال تعمیق صناعة االلكترونیات تحالف المعھد عضو فى  قسم ھندسة االتصاالت وااللكترونیات:
س�عة محط�ات  تط�ویر ھوائی�ات محط�ات المحم�ول واالجھ�زة المحمول�ة وزی�ادةف�ى مج�ال  الجھ�از الق�ومي لالتص�االتلذا ف�إن المش�اریع تق�ع ض�من اھتمام�ات  ،القسم

 المحمول. 
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ثالث�ة ل »المص�ري ی�وم الھندس�ة« المركز االول فى ھندس�ة االتص�االت ف�ى بجائزة االت وااللكترونیات ھندسة االتصقسم  خریجىفاز فقد تتویجا لھذا المجھود 
لھندس�ة اجمی�ع كلی�ات عل�ى مس�توى المشاریع فى مسابقة  2018 أغسطس 14وتاریخ    2017سبتمبر  9وتاریخ    2016سبتمبر  6بتاریخ  على التواليأعوام 

 2018وفمبر ن 5 یخ بتار »بجامعة بورسعید یوم الھندسة « المركز االول فى ھندسة االتصاالت فى بجائزة كما فاز  .عات والمعاھد المصریةالجامفي 

 2017سبتمبر  9یوم الھندسة المصرى  2016سبتمبر  6یوم الھندسة المصرى 
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 5/11/2018ندسة بورسعید  المركز األول یوم ھ 2018 اغسطس 14یوم الھندسة المصرى 
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 والھیئة المعاونة ثالثا:  أعضاء ھیئة التدریس 
ل�ب، طا 28.1عض�و ھیئ�ة معاون�ة بمع�دل عض�و لك�ل  47طال�ب وع�دد  48.2عضو  بمعدل عضو ھیئة ت�دریس لك�ل  29زیادة عدد أعضاء ھیئة التدریس لیبلغ  •

 عدل المطلوب لتحقیق التفاعل الجید مع الطالبویسعى المعھد الى الوصول بھذه النسب الى الم
ید والمنص�ورة من الجامعات المجاورة  كجامعات بورس�عمدرس)  1استاذ مساعد،  6أستاذ،  7( ممیزین ھیئة تدریس وعض14لعدد انتداب جزئى  یحاول المعھد •

 ودمیاط وطنطا وكفرالشیخ
     Learningالى تعلم  Educationتعلیم تغییر مفھوم تنفیذ العملیة التعلیمیة بتحویلھا من رابعا: 

یمیة، ومسئول عن البحث عن لیكون الطالب ھو محور العملیة التعل Learningالى تعلم  Educationتغییر مفھوم تنفیذ العملیة التعلیمیة بتحویلھا من تعلیم 
  الى:وذلك كالت المعلومة، مع محاولة تغییر اسلوب المحاضرة واالبتعاد عن اسلوب التلقین

حمل معھد والذى یال server(وھو نظام الكترونى صمم لیساعد أستاذ المقرر على توفیر بیئة تعلیمیة الكترونیة) الذى حمل على    MOODLEنظام استخدام   -
لت�ى دات التعلیمی�ة ای�دیو والمس�اعلمقررة أسبوعیا لیطلع علیھا الطالب قبل موعد المحاضرة او اى وقت، كما یحم�ل ش�رائط الفالمحاضرات  علیھ أستاذ المقرر 

الل الفص�لین مق�ررا ت�درس خ� 80 لیحلھا الطالب اونالین ویقیمھ�ا األس�تاذ، وق�د ت�م تحمی�ل م�ایقرب م�ن   Quizتوضح موضوع المحاضرة ، كما یحمل أسئلة 
  .الدراسیین

 ةیھندسالالمواد غالبیة عن ابحاث معدة بواسطة الطالب فى  التقاریر المقدمةزیادة   -
 لخا......... ئیة تصمیم المصنع، تكنولوجیا الصناعات فى الھندسة الكیمیا عمل مشاریع صغیرة فى بعض المواد كالخرسانة واالساسات، ونظم االتصاالت،  -
 active learnerلیتحول الطالب من متعلم سلبى (متلقى) الى متعلم إیجابى   flipped classroom or flipped course  محاولة تطبیق نظام  -

م�ل ترجعھا ف�ى المعویس� قبل الحضورشرائط فیدیو للتجارب المعملیة ووضعھا فى موقع المعھد وفى المكتبة االلكترونیة لیحضرھا الطالب فى منزلھ ستخدام با
  ، والفصل الدراسى الثانى الحالى سیتم تدعیم ھذه التجربة.قبل تطبیقھا

 تحسین قدرةلى اتي تھدف ال طرق التدریس الحدیثةلتدریس باالستعانة باساتذة كلیة التربیة المتخصصین التباع العداد أعضاء ھیئة ا محاضرات تدریبیةعمل  •
  أعضاء ھیئة التدریس على اتباع نظم التعلم

ین ھذه ب وزع الدرجاتتتو ،باإلضافة لالختبار النھائىاختبار نصف الفصل ك، محددة الموعدمتعددة وجود اختبارات دوریة ب للطالبتنوع أسالیب التقویم  •
 قرراتھا في الم، وجود تقویم للطالب من خالل االبحاث والتقاریر التى یقدموجود اختبارات متنوعة مابین عملیة وشفھیة وتحریریة،  االختبارات

لمناقشة مشاكل بمقر المعھد  24/9/2017العدید من رجال الصناعة في منطقة دمیاط وبعض قیادات نقابة المھندسین بدمیاط یوم  احضرھات یقاءلقد تم ع •
 لسوق العمل یتھم للمقررات الدراسیة ورؤیتھم فیما یحتاجھ الطالب من مھارات لیكون خریجا مطلوباؤومدى ر وكیفیة العمل على حلھا الخریجین
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  لتركیز على التدریب الطالبىخامسا: ا
 :من خالل نمطین أساسیین والذى یتم      
ل�ى أربع�ة الت�دریب العم�ل اوال�ذى قس�مت فی�ھ إدارة   ،ویتم كما تتضمنھ الآلئحة الداخلیة للمعھد وتوج�د ل�ھ آلی�ة مح�ددة یب الصیفى المیدانىلنمط األول وھو التدرا

الھیئة دریس وأعضاء ھیئة تمن خالل والذى یتم االشراف علیھ  .مؤسسة وشركة 25طالب وطالبة في عدد  433مراحل خالل العام، وتم فیھ تدریب مایقرب من 
 .  فاعلیة أداءهیبین فیھ الیاتھ و 2018بیان كامل عن التدریب المیدانى للطالب خالل صیف  )23( رقم مرفق یبین  المعاونة

 وثیق��ة الص��لة ات الدراس��یةوھ��ى مفعل��ة م��ن خ��الل بع��ض المق��رر ال��نمط اآلخ��ر للت��دریب فیتض��من الت��دریب ال��داخلى والزی��ارات المیدانی��ة لمواق��ع العم��ل واإلنت��اج
س�مدة ركة موبوك�و لألة للمصانع القریبة م�ن المعھ�د منھ�ا ش�یالھندسالبرامج حیث تم تنظیم رحالت علمیة لطالب و ،اإلنشائیة والصناعات الكیمائیة مشروعاتبال

رات ض�افة ال�ى زی�ابت�رول، باال، وش�ركة الوس�طانى للوشركة جاسكو وشركة س�یجاز ومش�روع انف�اق االس�ماعیلیة الكیمائیة بالمنطقة الحرة بمیناء دمیاط الجدیدة
 رونیات.تم تنظیم برامج تدریب داخلى لطالب قسم الھندسة الكیمائیة ولطالب ھندسة اإلتصاالت واإللكتكما . مواقع العمل في محیط محافظة دمیاط

 
 لمتعثرینالدعم االكادیمى للطالب او الدروس الخصوصیةمحاولة التغلب على ظاھرة سادسا: 

تقدم  وأحرز ،ا الشأنوالمعھد یبذل جھداً كبیراً وموضوعیاً فى ھذ ،وس الخصوصیة من أھم المعضالت فى التعلیم المصرى فى مراحلة المختلفةتعتبر ظاھرة الدر
 ری�ة ف�ياالمتحان�ات الدوف�ى المحاض�رات والتم�ارین وتخص�یص ج�زء م�ن درج�ات األعم�ال الفص�لیة عل�ى الكترونی�ا ملموس بس�بب تفعیی�ل آلی�ات رص�د الغی�اب 

لآلئح�ة اكم�ا ت�نص علی�ھ  ،ل الحرم�انعل�ى مجل�س اإلدارة النظ�ر ف�ى تفعی� % وع�رض 25وحرمان الطالب ال�ذین تتج�اوز نس�ب غی�ابھم  ،المحاضرات والتمارین
  .الداخلیة للمعھد

عضاء تبیة سواء ألساعات المكتم تفعییل الوتفعیلھ بصورة جیدة، حیث یالدعم االكادیمى للطالب المتعثریین دارة المعھد منھجیة واضحة فى إودعما للطالب تتخذ 
طلب بأن یتقدموا  ن اإلیضاحفى حاجة إلى مزید م إذا كانت ھناك بعض الموضوعاتباإلضافة إلى توعیة الطالب بأنھم فى حالة  ،ھیئة التدریس والھیئة المعاونة

اً لھذه ن یكون مآلئملعمید) ماویكلف رئیس القسم (أو  ،ید الشخص المرغوب فیھلرئیس القسم بطلب الدعم األكادیمى محددا بھ النقاط المطلوب شرحھا ویمكنھم تحد
نھ یتم تحدید ا، كما الدعم ة لطالبىكون فى أیام الراحالمھمة ویعلن الطالب بذلك ویحدد المكان (بداخل المعھد) والتوقیت المآلئم لجمیع طالبى الدعم وفى الغالب ی

  لعمل الدعم االكادیمى لطالب المستوى األول.أسبوعیا موعد ثابت (یوم األربعاء) 
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 سابعا: البحث العلمى:
  ذلك نشرالعلمیة وكان نتیجة  یدعم المعھد أعضاء ھیئة التدریس في تطویر مستواھم العلمى بالمساعدة في عمل األبحاث

 ،Q3بحث حصل على  7، عدد Q2حصل على  بحث 2، عدد Q1بحث حصل على  2منھم:  عدد   2018-2017بحث علمى في العام الدراسى 21عدد  •
 بحث نشر في مجالت ومؤتمرات محلیة،  9، عدد  Q4بحث حصل على  1عدد 

ث حصل بح 5عدد ،Q3بحث حصل على  7، عدد Q1بحث حصل على  2منھم: عدد  2019-2018بحث علمى في العام الدراسى  27وزاد ھذا العدد الى  •
 رات محلیةبحث نشر في مجالت ومؤتم 13، عدد Q4على 
 2019-2018خالل العام الدراسى  75.676  یمةقبحث العلمى بمكافأت لل وقد تم صرف

 
راح�ل التقی�یم ققھ المعھ�د ف�ى موالتى من أھم دالالتھا الترتیب النسبى الذى حوتنفیذ الرسالة توجد بعض الشواھد واألدلة التى تظھر تحقیق الرؤیة  نتیجة ھذه الخطة ،

 مایلى:  المرحلة األولىالصة تقریر السابقة حیث تضمنت خ
عل�ى  یس�اعد الط�الب مم�ا ،فتیری�ااوك ،ومالع�ب ،وإحتوائھ على مساحات خض�راء ،یعتبر المعھد من المعاھد الجیدة؛ بموقعة وإمكانتھ المادیة وتصمیمة المعمارى "

ن أعض�اء س�بة الجی�دة ب�یإمكانات بشریة تحتاج بعض الزیادة حت�ى تتحق�ق النالتواجد فى بیئة مالئمة للدرس والتحصیل. فالمعھد یحتوى على إمكانات مادیة مناسبة و
ترى أن�ھ ال  ام فإن اللجنةوقد أوصت اللجنة فى تقریرھا بأنھ حیث أن العام الدراسى قد شارف على اإلنتھاء وستتخرج أول دفعة منھ ھذا الع ،ھیئة التدریس والطالب

  "  ریوس التى تمنحھا الجامعات الحكومیةوا المعھد فى تخصصاتھ الثالثة بدرجة البكالمانع من معادلة درجة البكالریوس التى یمنحھ
  

 % ومحققاُ للمركز الرابع. 83،6وفى تقییم المرحلة الثانیة حصل المعھد على نسبة 
  الھندسیة بمصر.% ومحققاُ للمركز الثانى على مستوى جمیع المعاھد  90،5وفى تقییم المرحلة الثالثة حصل المعھد على نسبة 

% ف�ي 72لسادسة ، والى ا%  في تقییم المرحلة 55، وبدء التقییم في إعادة االرتفاع الى !!!!!!!!!!% !!!!47  حصل المعھد على نسبةالخامسة وفى تقییم المرحلة 
دة الت�ى ذكرتھ�ا تق�اریر ن�ى سیاس�ة تعزی�ز المماراس�ات الجی�إل�ى تب 2018/2019 الح�الى خالل العام الج�امعىتقییم المرحلة السابعة واألخیرة، ویعمل المعھد جاھدا  

 طلوب.وعلى دوام االرتفاع حتى یصل الى المستوى العالى الم وتالفى المالحظات السلبیة التى وردت فى تلك التقاریر ،تقیمات المراحل السابقة
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 2012  للمعھد عام الوزارة لجنة تقییم تقریر خالصة
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 جھات التي توظف الخریجیین في مستوى المعھداستطالع رأى ال . 6
ولقاء مع ، 2018 /5/4والخمیس الموافق  2018 /3 /15من خالل وحدة متابعة الخریجیین تم عمل عدة لقاءات مع الخریجیین أیام الخمیس الموافق 

موافق ثالثاء الیوم الي مستوى الخریج وذلك الخذ رأیھم فوقیادات نقابة المھندسین بدمیاط رجال الصناعة والمھتمین بتوظیف خریجى المعھد 
14/8/2018 . 

ا التي یحتاجھ المتخصصة المعھد للطالب، وإتاحة الدورات التدریبیةیوفرھاوقد اشاد الحاضرون بجودة خریجي المعھد وأوصوا بزیادة جرعة التدریب التى  -1
خصصیة ل دورات تعمل ویعمل المعھد على تطویر التدریب المیدانى وعم وقد سوق العمل، حتى یكون الخریج على درجة أكبر من الكفاءة فى العمل، 

  بأسعار رمزیة للطالب
 المختلفة لطالب المعھدالمیدانى فى المساعدة بھذا الشأن من أجل زیادة فرص التدریب الحاضرین على تعاونھم  أكد -2
وظیف تتم وانھ قد  قار عملھملى أن ھناك العدید من مسابقات التوظیف التى فى ممع التأكید من بعضھم ع تھا،وكیفیة زیاد ةدیالعمل الجدمناقشة اتاحة فرص  -3

وخلفیة  ملیةخبرات عن خریجي المعھد رغم تنافسھم مع العدید من خریجي الكلیات الحكومیة والجامعات الخاصة المناظرة لما وجد عند الخریج معدد من 
 علمیة مناسبة.

 دعم ومتابعة المعھد للخریجیین ) تقریر عن أنشطة30مرفق رقم  (یبین 
 

 االلتزام بتطبیق القانون والقواعد وتجنب المخالفات . 7
دم وجود بعیم العالى رة التعلمن االدارة المركزیة للتعلیم الخاص بوزا نبیاتلتزم إدارة المعھد بتطبیق القوانین والقواعد وتجنب المخالفات، والتالى 

  2018 /19/2حتى و 2016- 2015ل العام خالمخالفات شابت عمل إدارة المعھد 
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 . مناخ العمـــل2
 

   مدى تناسب أعداد العاملین لالدارات المختلفة بالمعھد .9
وبعض المؤھالت لیسانس)  ,لوریوسبكا ,من حملة المؤھالت العلیا (ماجستیر 81بلغ عدد العاملین فى المعھد فى االدارات المختلفة واالقسام من اداریین وفنیین عدد ی

 المتوسطة موزعین على االدارات المختلفة كالتالى:

 العـــدد اإلدارة العـــــدد اإلدارة
 1 شئون قانونیة 2 االدارة العلیـــا

 9  مھندسى المعامل 3 المالیة والحسابات
 2 مدرسى اللغة 6 ادارة شئون الطالب
 6 فنیین المعامل وورش 2 ادارة رعایة الطالب

 2 المكتبــــــة 2 شئون الخریجیین ادارة
 2 العیادة الطبیة 2 شئون العاملین واعضاء ھیئة تدریس

 3 وحدة تكنولوجیا المعلومات 6 سكرتاریة اقسام وعمید
 2 ادارة الصیـــانة 2 ادارة الجودة واالعتماد 

م قاعات الرس ،قاعات التدریس والمحاضراتبالعاملین  2 ادارة التدریب والتسجیل 
 باالدارات المختلفة كمشرفات نظافة ،والورش

14 

 12 االمــــــن 1 وحدة متابعة الخریجیین
 81 اجمـــــــــــــــــــــــالى

 لتعیینایبین قائمة باسماء جمیع العاملین من اداریین وفنیین ومؤھالتھم وخبراتھم والوظائف المعینین علیھا وتاریخ بدایة  )3مرفق رقم (
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 جدول التالى نسب ویبین ال

 1: 2.9   28: 81  نسبة العاملین بالمعھد الى أعضاء ھیئة التدریس         .1

 1: 1.73  47: 81نسبة العاملین بالمعھد الى أعضاء الھیئة المعاونة          .2

  16.7: 1  1352: 81نسبة العاملین بالمعھد الى الطالب                            .3
 

 الت العاملین مع مھام الوظیفة ووجود وصف وظیفى لجمیع الوظائفمدى مناسبة مؤھ. 10
 ، لیسانس) وبعض المؤھالت المتوسطة  ,بكالوریوس ,من حملة المؤھالت العلیا (ماجستیریحرص المعھد على تعیین عاملین متخصصین  .1

 ، تعیینوتاریخ بدایة ال فیھا والوظائف المعینین یبین قائمة باسماء جمیع العاملین من اداریین وفنیین ومؤھالتھم وخبراتھم )3مرفق رقم (
یم المعاھ�د العالی�ة بشأن تنظ� 1970لسنة  52، والقانون 1972) لسنة 49ر كتیب للتوصیف الوظیفى، باإلستناد على قانون تنظیم الجامعات رقم (اتم إصدكما  .2

 .1978لسنة  47الخاصة، وقانون العاملین المدنیین بالدولة رقم 
 

 شئون الطالب وتدریب العاملین علیھفي لى آنظام معلومات . تطبیق 11
نولوجیا وحدة تكتم بدء عملھ في المعھد بواسطة افراد  ،Management Information System MISیوجد بالمعھد نظام معلومات إدارى آلي 

ھذا یح ویت ،باتقان تدربین علیھم بالمعھد والعاملینجات المعھد، ، وتم تطویره تباعا لیناسب احتیا2007وذلك مع بدایة الدراسة في عام المعلومات بالمعھد 
 اإلمكانیات التالیة :النظام 
 یتیح اإلمكانیات اآلتیة:  نظام شئون الطالب؛ .1

 .ةض فرقة معیناستعرا -استعراض قسم معین  -إستعراض مستوى معین  -حذف بیانات طالب   -تعدیل بیانات طالب  -إضافة طالب جدید           
 اإلمكانیات اآلتیة:یتیح استخراج كارنیھات الطالب؛  .2

 النصف فصلیة والفصلیة استخراج كارنیھ دخول اإلمتحانات -                 استخراج كارنیھ دخول المعھد   -
 اإلمكانیات اآلتیة:؛ یتیح نظام التسجیل اإللكتروني .3
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ي عملیة فأي تجاوز بعدم السماح  -عرض حالة الطالب (استمارة التسجیل)  -یمي التسجیل األكادیمي الخاص بالطالب بواسطة المرشد األكاد -
  استخراج كافة التقاریر الخاصة بعملیة التسجیل األكادیمي. -التسجیل التي تتم وفقا للوائح والقوانین 

 :اإلمكانیات اآلتیة؛ یتیح نظام الغیاب اإللكتروني .4
 بابانت األسكلة غیاب الطالب أیا عدم السماح بالتعدیل في حا -لب بالتمرین أو المحاضرة إدخال الغیاب إلكترونیا أثناء تواجد الطا

المكان  ،المحاضر ،ميحتوى العلإدخال تقییم رضا الطالب لكل مادة من حیث ( الم :اإلمكانیات اآلتیة؛ یتیح  )نظام تقییم األداء ( استبیان الطالب  .5
 بإدخال تقییمھ لكل المواد المسجلة.وحجب نتیجة الطالب حتى یقوم  ،... الخ)

 :اإلمكانیات اآلتیة؛ یتیح نظام إدارة التجنید للطالب الذكور 6
إعداد  -یدى لفصل التجنالتنبیة قبل وصول سن الطالب ل -استعراض الحالة التجنیدیة للطالب  -إدخال وتعدیل بیانات تجنید الطالب الذكور   -

 شار العسكري الخاص بتجنید الطالب.كافة التقاریر التي یحتاجھا مكتب المست
 :اإلمكانیات اآلتیة یتیحنظام الكنترول؛  7

i. لسریةضمانا ل السماح فقط لرئیس لجنة الرصد والمراقبة الخاص بكل فرقة بالدخول على النظام اإللكتروني -  إدخال درجات الطالب. 
ii. الب أثناء فترة الرصد.تتم عملیة رصد الدرجات في سریة تامة وتأمین للبیانات الخاصة بكل الط 
iii. ھد.استخراج نتیجة الطالب بعد استیفاء عملیة الرصد وعرضھا إلكترونیا على موقع المعھد فور اعتماد مجلس إدارة المع 

 
 موقع المعھد االلكترونى  .12

  edu. eg. WWW.ndeti  الموقع اإللكتروني للمعھد : 

 
 
 
 

http://www.ndeti/
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 لمعھدصفحات من موقع ا
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 یة للطالبلكترونخدمات ا .13
 أھمھا تتوفر العدید من الخدمات االلكترونیة للطالب

معھ�د وال�ذى ال server(وھو نظام الكترونى صمم لیساعد أستاذ المق�رر عل�ى ت�وفیر بیئ�ة تعلیمی�ة الكترونی�ة) ال�ذى حم�ل عل�ى    MOODLEنظام استخدام  •
التى  ةمساعدات التعلیمیشرائط الفیدیو وال، كما یحمل بعدھاقبل موعد المحاضرة او ررة أسبوعیا لیطلع علیھا الطالب یحمل أستاذ المقرر فیھ المحاضرات لمق

الل الفص�لین مق�ررا ت�درس خ� 80 لیحلھا الطالب اونالین ویقیمھا األستاذ، وقد ت�م تحمی�ل م�ایقرب م�ن   Quizتوضح موضوع المحاضرة ، كما یحمل أسئلة 
 الدراسیین. 

ش�رائط خدام س�تبا active learnerلیتحول الطالب من متعلم سلبى (متلق�ى) ال�ى م�تعلم إیج�ابى   flipped classroom or flipped course  یق نظامتطب •
  قبل الحضورفیدیو للتجارب المعملیة ووضعھا فى موقع المعھد وفى المكتبة االلكترونیة لیحضرھا الطالب فى منزلھ 

  نھلمعھد تساعد الطالب على البحث عن المراجع المطلوبة وتسھل علیھ عمل األبحاث والتقاریر المطلوبة مبا المكتبة االلكترونیة •
 یعطى الطالب الثقة بالحصول على حقھ الغیاب الكترونیاتسجیل  •

 
 -وحدة إدارة أزمات تتواجد أثناء الطوارئ  .14
 ) وتتكون من: 10/6/2017 بتاریخ 79المعھد (قرار  عمید الدكتور األستاذ دالسی من الصادر القرار على بناء والكوارث األزمات إدارة تشكیل تم •

 
 التشكیل م
ً  عمید المعھد 1 ً  رئیس قسم الھندسة الكیمیائیة 6 رئیسا  عضوا
ً  وكیل المعھد لخدمة المجتمع 2 ً  رئیس قسم ھندسة اإلتصاالت واإللكترونیات 7 نائبـــا  عضوا
ً  سم العلوم األساسیة والھندسیةرئیس ق 8 عضوا أمین عام المعھد 3  عضوا
ً  مدیر عام الشئون المالیة 4  عضوا ممثل لألطراف المجتمعیة  9 عضوا
ً  رئیس قسم الھندسة المدنیة 5     عضوا
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 .7/8/2017تم تشكیل فریق لجنة السالمة والصحة المھنیة وإعتماده بقرار مجلس إدارة  المعھد بتاریخ  •
 9/8/2017) بتاریخ 59لجنة السالمة والصحة المھنیة بقرار األستاذ الدكتور عمید المعھد رقم (تم تشكیل الجھاز الوظیفى ل •
 31/7/2017) بتاریخ 62تم إعتماد وثیقة اإلجراءات األساسیة لتحقیق األمن والسالمة داخل المعھد بقرار رقم ( •
 7/2017 /31) بتاریخ 62تم عمل دلیل إدارة األزمات والكوارث وإعتماده بالقرار رقم ( •
ثم  22/2/2018-17ن لفترة ماتم عمل دورات تدربیبة للعاملین بالمعھد على أعمال الحمایة المدنیة، وذلك بالتنسیق مع الحمایة المدنیة بمحافظة دمیاط فى  •

 21/4/2018-16الفترة من 
 . 17/6/2017ن بتاریخ  ثم تم وضع خطة تحسی 4/6/2017تم عمل تقریر سنوى عن اللوحات اإلرشادیة بالمعھد بتاریخ  •
 31/7/2017) بتاریخ 62إعتمد مجلس إدارة المعھد خطة اإلخالء والطوارئ بمجلس رقم ( •
 3/4/2018تم عمل تجربة إخالء لحالة زلزال بالمعھد بتاریخ  •
 11/7/2017ویوم  18/7/2016تم عمل تجربتین إخالء لحالة حریق بالمبني اإلداري یوم  •
 3/4/2018-2المؤسسة الثقافیة العمالیة لعمل دورة طوارئ اإلخالء یومي تم عقد إتفاق بین المعھد و •

 
 الخدمات واالمكانیات المناسبة التي تمكن أعضاء ھیئة التدریس من القیام بأعمالھم داخل المعھد  .15
 المكاتب التفاصیل الكاملة لھذه )6مرفق رقم (یبین  مجھزة بأثاث مریح،بتوفیر حجرات مكاتب جیدة االضاءة والتھویة و •
 لحج�رات والمكات�با –المعام�ل  –القاع�ات  –بما فى ذل�ك الم�درجات  WiFiر خدمة االنترنت فى كل مبانى المعھد من خالل الخدمة السلكیة والالسلكیة یتوف •

 وھى مناسبة جدامیجابایت   32  وذلك بسرعة
 وسمعیة  توفیر سبل المساعدة في قاعات المحاضرات كداتا شو وشاشات عرض ووسائل صوتیة •
 توفیر المعامل والمختبرات كما سیرد فیما بعد  •
 العضاء ھیئة التدریس المغتربین مالصق للمعھد  توفیر سكن •
أون  لصحیة (عیاداتتوفیر الرعایة الطبیة المدعمة العضاء ھیئة التدریس واسرھم من خالل االتفاق مع مستشفیات (مستشفى دار العیون) ومراكز الرعایة ا •

 ، ینة دمیاط الجدیدة ومستشفى االزھر الجامعى بدمیاط الجدیدة  والمعمل المثالى للتحالیل الطبیة بدمیاط الجدیدةالین) فى مد
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 مساھمة المعھد في نفقات البحث العلمى  .16
ی�ة ذى یتض�من "الرعابع للمعھد والالھدف اإلستراتیجى الرا ضمنوذلك  اخاص اإھتمام والمعارینإھتمت إدارة المعھد بأعضاء ھیئة التدریس وبشكل خاص المعینون 

اث ودراس�ات ون ب�ھ م�ن أبح�ودع�م م�ایقوم ،العلمیة واإلجتماعیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وتنمیة قدراتھم الوظیفیة من خالل التدریب والتعلیم المس�تمر
 بالتالى: وأى أنشطة علمیة". وفى ھذا السیاق یقوم المعھد

حث علمى في العام ب 21ذلك نشر عدد التدریس في تطویر مستواھم العلمى بالمساعدة في عمل األبحاث العلمیة وكان نتیجة  یدعم المعھد أعضاء ھیئة .1
،  Q4بحث حصل على  1عدد  ،Q3بحث حصل على  7، عدد Q2بحث حصل على  2، عدد Q1بحث حصل على  2منھم:  عدد   2018-2017الدراسى

، Q1ل على بحث حص 2منھم: عدد  2019-2018بحث علمى في العام الدراسى  27محلیة، وزاد ھذا العدد الى بحث نشر في مجالت ومؤتمرات  9عدد 
 بحث نشر في مجالت ومؤتمرات محلیة. 13، عدد  Q4بحث حصل على  5عدد ،Q3بحث حصل على  7عدد 

على  قد تم الصرفوبإجمالى   لیة  ذات معامل تأثیر مرتفعجنیة عن كل بحث عند نشر عضو ھیئة التدریس بحثا في مجلة دو 3000صرف مكافأة تصل الى  .2
 2019-2018خالل العام الدراسى  75.676صورة مكافأت للبحث العلمى  والدورات بماقیمتھ  

 یواف�قحی�ث ة، می�راه ا بالجامع�ات الحكوش�راف عل�ى رس�ائل الماجس�تیر وال�دكتوالتیسیر مشاركة أعضاء ھیئة التدریس من المعینین أو المعارین ف�ى لج�ان إ .3
 تدعیما لالرتباط بالجامعات، وتمكینھم من اإلشراف على الرسائل العلمیةعلى الندب الجزئى للجامعات الحكومیة للتدریس  لھمالمعھد 

 أسبوعیاالماجستیر والدكتوراه  واعطائھم یومین تفرغ دعم الھیئة المعاونة مالیا بدفع مصاریف الدراسة كاملة طوال فترة دراسة  .4
ام جنی�ة للع� 8150دعم وق�د بل�غ اجم�الى ال� والھیئ�ة المعاون�ة ف�ي ال�دورات التدریبی�ة الت�ي تنعق�د ف�ي مق�ر ھیئ�ة الج�ودة واالعتم�اد  أعضاء ھیئة الت�دریس دعم  .5

 2019-2018الجامعى  
  كومیة القریبةإتمام دورات تنمیة القدرات بمراكز تطویر األداء الجامعى بالجامعات الحفي المعھد ألعضاء ھیئة التدریس  دعم .6
لمعھد والت�ي یق�وم ابعمل الدورات التدریبیة بمقر  یفید  28/1/2019بتاریخ   معة بورسعیدئیس جاعمل بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعید بموافقة نائب ر .7

 وبدعم كامل من إدارة المعھد بھا مركز تنمیة القدرات بجامعة بورسعید التي 
 ومیة.فى الجامعات الحك عضاء ھیئة التدریس ألعطائھم الفرصة للتواصل مع المدارس العلمیة والبحثیة التى ینتمون إلیھاألأسبوعیا تفرغ یومین یمنح المعھد  .8
 ییسر المعھد إشتراك أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة فى المؤتمرات العلمیة ویساھم فى سداد اإلشتراك. .9
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 ستكمال الدراسات العلیا مساھمة المعھد في معاونة الفریق المعاون ال  .17
اجس�تیر لحص�ول عل�ى المتعم�ل ادارة المعھ�د عل�ى تحفی�زھم ل ،لقناعة ادارة المعھد على تكوین اعضاء ھیئة التدریس من خالل ابنائھ المعیدین والمدرسین المس�اعدین

 لتالى:والدكتوراه من خالل المتابعة الدراسیة الجادة ووضع قواعد تحفیز الدراسات العلیا تتلخص فى ا
  جنیة عن كل بحث عند نشر عضو الفریق المعاون بحثا في مجلة دولیة  ذات معامل تأثیر مرتفع 3000صرف مكافأة تصل الى  .1
ل�دعم اق�د بل�غ اجم�الى الماجس�تیر وال�دكتوراه  واعط�ائھم ی�ومین تف�رغ أس�بوعیا، ودعم الھیئة المعاونة مالیا بدفع مصاریف الدراسة كاملة ط�وال فت�رة دراس�ة  .2

 جنیھ   29.026   2019-2018المالى للعام 
 طوال فترة الدراسة التمھیدیة: یومین تفرغ اسبوعیا مدفوع االجر (یوم الدراسة ویوم الخمیس) .3
 یوم الخمیس اسبوعیا باإلضافة الى یوم آخر یحدده المشرف اذا أحتاجھ الدارستفرغ طوال فترة البحث:  .4
  ورسوم نشر االبحاث، واالیصاالت موجودة فى ادارة الجودة یتم المساھمة فى رسوم المؤتمرات العلمیة .5
لمعھد والت�ي یق�وم ایفید بعمل الدورات التدریبیة بمقر   28/1/2019عمل بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعید بموافقة نائب رئیس جامعة بورسعید بتاریخ   .6

 المعھد بھا مركز تنمیة القدرات بجامعة بورسعید التي  وبدعم كامل من إدارة
 لمعھد.افرع االبحاث لیتمكن الدكتور وعضو الھیئة المعاونة من الحصول عن ما یرید من ابحاث وھو داخل » بنك المعرفة« تــم االشتراك فى ی .7
 

 رضاء الطالب عما یقدم لھم من خدمات وتجاوب اإلدارة معھم ومناقشة مشاكلھم والعمل على حلھا .18
 ب والعمل على مناقشة مشاكلھم وحلھا من خالل التالى: تعمل االدارة على التجاوب مع الطال

تبیان وجد نفس االسكما ی ،قامت إدارة المعھد بتصمیم استبیان لقیاس رضا الطالب عن جمیع الخدمات التعلیمیة واالجتماعیة والنفسیة تقوم بتطبیقھا علیھم •
 ستبیان من خالل وحدة ضمان الجودة لعرضھا على العمید ویتم تحلیل البیانات الواردة باال ،بصورة إلكترونیة على موقع المعھد

 یةلطالب المنطقایبین عینة من استطالع رأى الطالب عن جودة الخدمات المقدمة ومایثبت تحلیلھا والعمل على تلبیة رغبات   )7مرفق رقم (
تجاوب مع بالتبط ل من أبرز الشواھد على اتخاذ قرارات ترولع موضوعة في أماكن متعددة في المعھد، ق شكاوى للطالب تحت إشراف العمیدیدایوجد صن •

من كلیات  ئة التدریسبعض أعضاء ھیعدم انتداب و ،على مستوى األداء االستغناء عن بعض الھیئة المعاونة التى ثبت تقصیرھم في أداء واجباتھمالطالب 
 .من ذلك بالفعل المعھدكدت إدارة مختلفة عقب شكوى الطالب من عدم انتظامھم فى حضور المحاضرات وبعد أن تأ
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ذلك في وم مشاكلھم ھأالمعھد ورؤساء االقسام ومدیر وحدة الجودة وطالب المستوى یتناقش فیھ عن ووكیل  بین عمید مستوى دراسىیتم لقاء دورى مع كل  •
 اللقاءتوقد تم حل العدید من رغبات الطالب من خالل ھذه  ،والمخصصصة لذلك ثالثاءالفترة الثالثة یوم ال

ربة الدروس ذلك على محا ویعمل ،یتم دائما تلبیة رغبة الطالب بعمل دعم اكادیمى للطالب المتعثرین في المقررات التى یطلبھا الطلبة او المرشدین االكادیمیین •
 الخصوصیة.

 تم تطویر العمل فى ادارة شئون الطالب بما یقلل من فترة تنفیذ أى طلبات للطالب •
 فترة المخصصةة فى الالب من خالل وحدة رعایة الطالب بشأن االنشطة الطالبیة الریاضیة واالجتماعیة والرحالت وزیادة ھذه االنشطتم التجاوب مع الط •

 ، وعمل دورى ریاضى للاللعاب الریاضیةلالعمال الالفصلیة (الفترة الثالثة یوم الثالثاء)
ساتذة راحات من األقتإ لقىه بل یعلن قبل بدء االمتحانات بشھر كامل فى صورتھ األولیة ویتم تالتنفرد إدارة المعھد بوضع جدول االمتحانات وفقا لما ترا •

إلعالنات اقسام ولوحات نھ باألوالطالب بتعدیل الجدول لمدة أسبوع یلیھا إعالن الجدول بصورتھ نھائیة قبل بدء االمتحانات بعشرین یوما على األقل ویتم إعال
 كترونىموقع اإللالبالمعھد وعلى 

 دعم الطالب المتفوقین ریاضیا والملتحقین في المنتخبات بتوفیر دعم اكادیمى لھم فیما یدرس اثناء فترة اداءھم لمباریاتھم •
 توفیر سكن طالبى للفتیات مالصق للمعھد •
 والعكساتوبیس من المنصورة  2فرد من مدینة بورسعید والعكس و 50اتوبیس سعة  5توفیر وسائل انتقال للطالب بواقع  •
دین�ة ن الی�ن) ف�ى متوفیر الرعایة الطبیة المدعمة للطالب واسرھم من خالل االتفاق مع مستشفیات (مستشفى دار العیون) ومراك�ز الرعای�ة الص�حیة (عی�ادات أو •

 دمیاط الجدیدة ومستشفى االزھر الجامعى بدمیاط الجدیدة  والمعمل المثالى للتحالیل الطبیة بدمیاط الجدیدة
 :الممارسات التالیة تواصل بین الطالب وأعضاء ھیئة التدریس تم التأكید علىلتحسین ال

ى ھ�ذه ف�، والح�رص عل�ى التواج�د م�ن خ�الل الج�دول الدراس�ى ل�ھ معل�ق عل�ى ب�اب مكتب�ھلكل عض�و ھیئ�ة الت�دریس وساعات ارشاد اكادیمى ساعات مكتبیة  •
  على مشاكلھم وحلھاللتعرف متابعة عملیة االرشاد االكادیمى للطالب لیتم  الفترات

 جروب المقررات فى شبكة التواصل االجتماعي مع استاذ ومعیدي المقرر •
 مع االستاذ ومعاونیھ والطلبةفى شبكة التواصل االجتماعي جروب المشاریع  •
 االنشطة الطالبیة ویشارك بھا أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة •

  لثة اسبوعیاالفترة الثا ثالثاءاالنشطة الثقافیة یوم ال 
  واالسر الطالبیة والرحالت العلمیة والترفیھیةاتحاد الطلبة 
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 24                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 وحدة متابعة الخریجیین .19
 تم استحاث "وحدة متابعة الخریجیین" بالمعھد وتعیین احد العاملین بھا  •
 تدریس) ومسئول ادارى  ابطة (عضو ھیئةعلى ان یتم تعیین مدیرا للر ،11/12/2011وافق مجلس ادارة المعھد على انشاء رابطة للخریجیین بالمعھد فى  •
ابطة حتى اشترك في الردارى، وتم تفعیل القرار وتعیین د. حمدى الغندور وكیل المعھد مدیرا للرابطة، ود. احمد لطفى نائبا لھ، و أ. شادى لطفى مسئول ا •

 خریج  600االن مایقرب من 
ین بدمیاط ة المھندسوبعض قیادات نقاباعة والمھتمین بتوظیف خریجى المعھد  من خالل وحدة متابعة الخریجیین تم عمل ولقاء مع رجال الصن •

 . 14/8/2018یوم الثالثاء الموافق الخذ رأیھم في مستوى الخریج وذلك 
 صصة التي لمتخادریبیة وقد اشاد الحاضرون بجودة خریجي المعھد وأوصوا بزیادة جرعة التدریب التى یتیحھا المعھد للطالب، وإتاحة الدورات الت

  یحتاجھا سوق العمل، حتى یكون الخریج على درجة أكبر من الكفاءة فى العمل، 
 المختلفة لطالب المعھدالمیدانى فى المساعدة بھذا الشأن من أجل زیادة فرص التدریب الحاضرین على تعاونھم  أكد 
  وانھ عملھم  لتى فى مقاراعلى أن ھناك العدید من مسابقات التوظیف مع التأكید من بعضھم  تھا،وكیفیة زیاد ةدیالعمل الجداتاحة فرص فرص مناقشة

ریج من سمات عند الخ تم توظیف خریجي من المعھد رغم تنافسھم مع العدید من خریجي الكلیات الحكومیة والجامعات الخاصة المناظرة لما وجدقد 
 )30(مرفق رقم    شخصیة وخلفیة علمیة مناسبة.

 
 ، 2018 /5/4افق والخمیس المو 2018 /3 /15الخریجیین تم عمل عدة لقاءات مع الخریجیین أیام الخمیس الموافق  من خالل وحدة متابعة   •

لیھ تم علھم وبناءا  ة الذاتیةالتحدث عن أھم المشاكل التي واجھت الخریجین في بدایة العمل وكانت أھمھا كیفیة تخطي المقابالت الشخصیة، وكتابة السیر  -
 من الندوات على سبیل المثال:اقامة العدید 

  لبشریة ، حیث سیقوم بھا السید / حسام كسبة خبیر المارد ا2018 /21/4(كیف تجھز لعملك بكتابة سیرة ذاتیة) یوم االحد الموافق 
  ى مدیر إدارة التسویق ، حیث سیقوم بھا السید المھندس/ محمد إبراھیم الخوالن2018 /23/4(ازاى تشتغل مقاوالت لحسابك) یوم الثالثاء الموافق

 العقارى بشركة المقاولین العرب 
قرار  التحدث عن مشكلة الخریجین المتواجدین في دولة الكویت الشقیقة، وقد أوضح عمید المعھد تسلسل األحداث بھذا الشأن ورد فعل المعھد بشأن -

لخارجیة المصریة إلیجاد حلول لھذه المشكلة، وحرص المعھد الشدید على المسئولین في دولة الكویت وتدخل الجھات المعنیة مثل وزارة التعلیم العالي وا
 التواصل مع أبنائنا الخریجین في دولة الكویت الشقیقة لمتابعة المستجدات في ھذا الشأن.
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 . ةالطالبیواشتراكھم فى الرحالت  ،تم اشتراك الخریجین فى النشاط الریاضى كفریق ضمن دوریات كرة القدم المقامة فى المعھد     •

 وارائھم وعرض مشاكلھم. یجین على موقع المعھد یوثق بھ كل االنشطةتم عمل موقع للخر •
ن یعملون فى منطقة كما یتم دعوة الذی ،14/8/2018یتم دعوة الخریجین فى حفالت التخرج السنویة وبالفعل یحضرمنھم من یستطیع وكان أخرھا یوم  •

 لتواصلھم مع المعھدور حفالت استقبال الطالب الجدد تدعیما دمیاط وبورسعید القریبین من المعھد لحض
 یقوم الخریجین بمتابعة طالب المعھد اثناء التدریب المیدانى فى مقار عملھم لزیادة ارتباطھم بالمعھد •
 یساعد المعھد الخریجین باالستشارات العلمیة من اساتذة المعھد للمشاكل التى تقابلھم فى عملھم •
الول ف�ى ھندس�ة االمرك�ز جین في التقدم للمسابقات العلمیة، نتیجتھا ان حصل خریجى المعھد قسم ھندسة االتصاالت وااللكترونی�ات عل�ى مساعدة الخری     •

أغس�طس  14وت�اریخ    2017س�بتمبر  9وت�اریخ    2016س�بتمبر  6بت�اریخ  عل�ى الت�واليثالث�ة أع�وام ل »یوم الھندسة المص�ري« االتصاالت فى 
ة االتص�االت المركز االول فى ھندس�بج�ائزة كما فاز  .الجامعات والمعاھد المصریةجمیع كلیات الھندسة في على مستوى المشاریع ة فى مسابق 2018

 )30 رقم (مرفق  2018نوفمبر  5یخ  بتار »بجامعة بورسعید یوم الھندسة « فى 

 رنامج تدریبىبإیجاد  ل شركة سیجاز وشركة كیمیكال سیید، كما ساعد فيساعد المعھد في توفیر فرص عمل متعددة للخریجیین باالتفاق مع الشركات مث •
  )30 رقم (مرفقللخریجیین في شركة سیجاز یؤھل الخریجیین الجدد لسوق العمل 

 وھذه اللقاءات واالجتماعات والحفالت تساعد فى ربط الخریجین بالمعھد وتعمل على جودة وسھولة متابعتھم فى مقار أعمالھم
 یوضح تقریرا مختصرا عن انشطة متابعة الخریجین )30( مرفق رقم
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 26                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 األمان ووسائل والخدمات المادية اإلمكانيات. 3
 

  مساحة المبانى االجمالیة للمعھد والفراغات المفتوحة  .21
 متر مربع،  1700%  أى 17متر مربع تشغل المباني منھا نسبة  10.000المساحة الكلیة للمعھد 

 . ل مبنى من ارضى ودورینمكون من مبنیین وك
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          موقف سیارات وأتوبیسات الطالب. 2م 0004مدینة سكنیة  +  2م 2200ألرض المعھد +   2م 10000     لمعھد:لالمساحة الكلیة 

 2م 5100دور =  3عدد × 2متر 1700عدد األدوار =  × مجموع إجمالي مساحة أرض كل مبنى      :إجمالي مساحة المعھد

 مابین مالعب ریاضیة ومساحات خضراء  %83متر مربع بنسبة  8300: المعھدالفراغات المفتوحة  في جمالي مساحة إ
 

 حاضرات والمدرجات والفصول وقاعات الرسم ماعات ال. ق22
 

 سریعا العداد المدرجات والقاعات وصاالت الرسم   االجدول التالى یبین ملخص

مساحة  متوسط وعـــــن عدد م
 2دة  مالوح

القدرة االستیعابیة 
 للوحدة وفقا للمعاییر

االشغال 
 التجھیزات المتوفرة بالوحدة ىحالال

متوسط نسبة  
 االشغال %

مدى مطابقة بالمعاییر 
 القیاسیة

 100حتى  طالب 197 236 مدرج 5 1
 طالب

 سماعات –سبورة 
 طابقم 80 داتا شو ثابت

محاضرات  قاعة 4 2
 طابقم 67.5 داتا شو ثابت –سبورة  35حتى  طالب 37 45 وتمارین

طابقم 71.5 داتا شو متنقل –سبورة  30حتى  طالب 30 43 تمارین قاعة 16 3  

 لوحة  32 –سبورة  16حتى  طالب 32 80 صالة رسم 3 4
طابقم 60 خشبیة  

طابق م 75 جھاز حاسب بمشتمالتھ 22 16حتى  22 42 معمل حاسب 3 5  

جھاز حاسب بمشتمالتھ  22 16حتى  22 48 معمل لغات 1 6
طابقم 75 داتا شو ثابت –وسماعات   
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 2م 236 المساحة  للمدرج = مدرج متوسط 5عدد 
 طالب 100  =أقصى قدرة فعلیة حالیا -طالب  200سعة 

 تھویة جیدة –مدخل خلفى  2مدخل أمامى +  -وسائل إطفاء   –نظام صوتى كامل بسماعات  –داتا شو 
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 29                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

  – 2م 45المساحة  للقاعة  متوسطقاعة   18عدد 
 طالب 25أقصى قدرة فعلیة حالیا =  -طالب  35سعة 

 إطفاءوسائل  – داتا شو ثابت أو متنقل

 2م 45المساحة  للقاعة  اعة متوسطق 4عدد 
 طالب 30أقصى قدرة فعلیة حالیا =  -طالب  35سعة 

 إطفاءوسائل  –داتا شو تابت 
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  – 2م 82صالة رسـم   3 عدد 
 طالب 16طالب أقصى قدرة فعلیة حالیا =  32سعة 

  –جھاز  22معمل حاسب الى ولغة  4 عدد 
 داتا شو ثابت - طالب 17 أقصى قدرة فعلیة حالیا -طالب   22سعة 

  

 ت الدراسةاملیة التعلیمیة داخل قاعالتجھیزات المتاحة للع جودة واكتمالمدى . 23
 ا تتمثل في :المعھد بھ بنیة أساسیة جیدة جد

 قاعات المحاضرات وقاعات التمارین بھا مقاعد مریحة للطالب، ویستعملھا عدد مناسب حسب المعاییر القیاسیة •
 وشاشات عرض Data Showكل قاعات المحاضرات وبعض قاعات التمارین مجھزة بوسائل سمعیة حدیثة وأجھزة عرض  •
 ودة  بشبكة االنترنت مما یسھل استدعاء اى برامج او وسائل تعلیمیةكل قاعات الدراسة (محاضرات وتمارین ومعامل وورش) مز •

cHIco
Draft



)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 31                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 قاعات المحاضرات والمعامل بھا أجھزة حاسب لتساعد المعلم في استخدام الفیدیوھات وبرامج التعلم المختلفة •
 كل قاعات المحاضرات وقاعات التمارین مجھزة بتھویة جیدة واضاءة ممتازه •
 اولیة اسعافات ) مزودة بوسائل االمن والسالمة مما یعطى األمان، كما تزود الورش بصنادیقتمارین ومعامل وورشكل قاعات الدراسة (محاضرات و •
 ھل توجد قاعات مناقشة مناسبة من حیث العدد والسعة والمساحة والتجھیزات؟. 24

 طالب  50سعة  2م70 رووم)    سیمنـــارمناقشة (قاعة 

 مدخلین –وسائل اطفاء LCD - شاشة  -شاشة عرض ثابتة  -داتا شو - وسائل سمعیة –تكییف  2
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 مدى مالءمة اإلضاءة والتھویة في الفراغات التعلیمیة؟. 25
 التجاھاتان جمیع مأرض المعھد مخصصة من جھاز التعمیر بغرض انشاء مؤسسة تعلیمیة، لذا فھى في موقع متمیز یتمتع بالتھویة الجیدة واالضاءة  •
فراغات والحدائق متر مربع، أي ان مساحة ال 10.000متر مربع من  1700% من اجمالى مساحة المعھد، فھي 17اني بالمعھد تعادل مساحة ارض المب •

 متر مربع  مما یعطى التھویة الجیدة واالضاءة الممتازة من جمیع اتجاھات المباني 8300والمالعب تعادل 
 االضاءةوالتھویة وجیدة ى واسعة داخل المباني یوجد الشبابیك ذات الطراز االنجلیز •
 داخل المباني والمدرجات والقاعات والفراغات وسائل االنارة الكافیة جدا والتھویة الكاملة بعدد كاف من المراوح •

 
 مدى االلتزام بالمعاییر القیاسیة لمساحات الورش والمعامل ومناسبتھا للغرض المخصصة لھ . 26

التفاصیل الكاملة بھذه المعامل  )25رقم (مرفق بینما یبین  ،والورش ومدى التزامھا بالمعاییر القیاسیةمعامل االقسام المختلفة الجدول التالى یبین ملخصا سریعا ل
 واالجھزة المتوفرة بكل معمل والتجارب الممكن القیام بھا والمقرر الذى یفرضھا على الطالب 

 

متوسط مساحة  نوع م
 2الوحدة  م

القدرة االستیعابیة 
 وحدة وفقا للمعاییرلل

أقصى قدرة 
 فعلیة حالیا

التجھیزات المتوفرة 
 بالوحدة

متوسط نسبة  
 االشغال %

مدى مطابقة بالمعاییر 
 القیاسیة 

 مطابق 70 داتا شو متنقل –حاسب  17حتى  27 80 معمل فیزیاء 1
 مطابق 45 داتا شو متنقل –حاسب  17حتى  32 97 معمل كیمیاء ھندسیة 2
 مطابق 25  17حتى  24 70  اء طبیعیة وعضویةمعمل كیمی 3

معمل انتقال حرارة ودینامیكا  4
 مطابق 5 داتا شو متنقل –حاسب  15حتى  17 50 حراریة  كیمیائیة

 مطابق 10 باحثین وطالب المشروع 8 24 معمل المیاه 5
 جزئیا مطابق 50 داتا شو متنقل –حاسب  16حتى  20 70 معمل الخرسانة واختبار المواد 6

معمل میكانیكا التربة  7
 جزئیا مطابق 40 داتا شو متنقل –حاسب  15حتى  12 36 واالساسات

العمل خارج المعمل  30 معمل المساحة 8
 مطابق 15 حاسب  17 فى فراغات المعھد
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  مطابق 50 داتا شو متنقل –حاسب  16 19 56 معمل الھیدرولیكا 9
 جزئیا مطابق 45 شو متنقل داتا –حاسب  16 12 36 معمل الطرق 10
 جزئیا مطابق 20 داتا شو متنقل –حاسب  16 12 35 معمل االختبارات االلكترونیة 11
 جزئیا مطابق 50 داتا شو متنقل –حاسب  16 12 35 معمل االتصاالت والھوائیات 12
 مطابق 45 ورش كاملة 17 100 300 ورش ھندسة اإلنتاج 13

  
 متر مربع 3665المعامل والمختبرات والورش حوالى  ،صاالت الرسم ،قاعات التدریس ،المخصصة للطالب بذلك یكون اجمالى المساحة

اد لى تقلیل اعدمعھد عویعمل ال وان جمیع المدرجات والقاعات وصاالت الرسم والمعامل والورش مطابقة للمعاییر القیاسیة ماعدا بعض المعامل مطابقة جزئیا
 .          فیمایلى صورا لبعض ھذه المعامل والورش، والطالب فى ھذه القاعات
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 ةــمعامل الھندسة المدنی
 اومة المواد معمل الخرسانة ومف

 ة جیدةتھوی –مدخل أمامى + مدخل خلفى  -وسائل إطفاء    - طالب 15  =أقصى قدرة فعلیة حالیا -طالب  20سعة  2م 70مساحة 
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 35                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 

  2م36 -ا التربة معمل میكانیك
 طالب 16طالب اقصى قدرة فعلیة  12سعة 

  2م35معمل الطرق 
 طالب 16طالب اقصى قدرة فعلیة  12سعة 

  

cHIco
Draft



)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 36                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

  معمل ھیدرولیكا العمل خارج المعمل  -معمل المساحة 
 تداتا شو ثاب - طالب 17  أقصى قدرة فعلیة حالیا -طالب   22سعة 
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 37                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 وااللكترونیات معامل ھندسة االتصاالت

   2م 35معمل االختبارات االلكترونیة 
 طالب 16طالب اقصى قدرة فعلیة  12سعة 

 ، 2م35 -معمل االتصاالت والھوائیات
 طالب 16طالب اقصى قدرة فعلیة  12سعة 
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 38                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 

 معامل الھندسة الكیمیائیة

 معمل الكیمیاء العضویة وغیر العضویة والتحلیلیة والفیزیائیة
 وسائل امان  واطفاء كافیة -شفاطات للتھویة  4  -  طالب 17طالب أقصى قدرة فعلیة حالیا =  20سعة  – 2م70 
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 39                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 
 طالب 17طالب أقصى قدرة فعلیة حالیا = 28سعة  -2م 97معمل الكیمیاء الھندسیة 

 واطفاء وسائل أمان –تھویة شفاطات لل 4 –داتا شو متنقل  –جھاز كمبیوتر 
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 40                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 البط 17طالب أقصى قدرة فعلیة حالیا =  25سعة  - 2م 80لفیزیاء معمل ا
 وسائل امان –تھویة  –داتا شو متنقل  –جھاز كمبیوتر 

  -2م24معمل جودة المیاه 
 طالب المشاریع والبحث العلمى  –طالب  7سعة 
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 41                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 

 حجر جلخ – مثقاب –مقشطة  -فریزة  -ورشة الماكینات: ماكینة خراطة  الورش التعلیمیة

 
 

 متر مربع مقسمة الى:  300الورش بمساحة 
 :ورشة ماكینات     -
حجر  –مثقاب  –مقشطة  -فریزة    -ماكینة خراطة   

 جلخ.. الخ 
  ورشة نجارة:     -

 (تستخدم ایضا فى اعمال الصیانة )         
ماكینة  –ماكینة رابوه  -ماكینة خراطة لألخشاب  

 -منشار میكانیكى  –صینیة   ماكینة منشار - تخانة
 ماكینة حلیة 

i. ورشة اعمال الصاج 
ii. ورشة سباكة المعادن 

iii. ورشة برادة ولحـام 
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 42                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 -انة ماكینة تخ –ماكینة رابوه  -ورشة النجارة: ماكینة خراطة لألخشاب 
 ماكینة حلیة -منشار میكانیكى  –ماكینة منشار صینیة 

 ورشة البرادة واللحام
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 43                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 توافر وسائل االمن الصناعى بالورشة والمعامل. 27
 

 یتوفر في الورش والمعامل والمختبرات وسائل االمن الصناعى والسالمة على النحو التالى:
مل ش والمعاالور لموجودة فياوالسالمة من الصناعى یبین الجدول التالى اعداد وسائل االمن ، واألولیةطفایات الحریق وخراطیم المیاه وصنادیق االسعافات  -

: 
 اجمالى كجم 50بعجل وزن  99طفایة  سقف مسحوق كیمیاوى صندوق اسعافات أولیة خراطیم المیاه طفایات الحریق

106 19 2 127 14 23 
 

 مان، واعادة ملئھا بواسطة شركة متخصصة الجھزة االطفاء ووسائل االالفحص الدورى لھا بواسطة جھاز الصیانة بالمعھد ملیةع وتتم 
 سم لكل منھا 60شفاطات لكل معمل باقطار  4یتوفر شفاطات ھواء في معامل الھندسة الكیمیائیة بمعدل   -
 ة الستعمالھ في حاالت الطوارئ مل الھندسة الكیمیائیمعیتوفر دش میاه في  -

 
 المذكورة في توصیف البرامج  IT. معامل الحاسب االلى ومالئمتھا لعدد الطالب واستخدامات  ال  28

 
مساحة  متوسط وعـــــن عدد م

 2الوحدة  م
القدرة االستیعابیة 
 للوحدة وفقا للمعاییر

االشغال 
 التجھیزات المتوفرة بالوحدة ىحالال

متوسط نسبة  
 االشغال %

مدى مطابقة بالمعاییر 
 القیاسیة

طابق م 75 جھاز حاسب بمشتمالتھ 22 16حتى  22 42 معمل حاسب 3 1  

جھاز حاسب بمشتمالتھ  22 16حتى  22 48 معمل لغات 1 2
طابقم 75 داتا شو ثابت –وسماعات   

  
 معامل الحاسب مجھزة بعدد كاف ومناسب للمساحة ولعدد الطالب في االشغال الفعلى •
 خصائص األجھزة وامكانیاتھا من سرعات وطاقة تخزینیة مناسبة للبرامج المحملة علیھا •
 میجابایت 32ذات سرعة معامل الحاسب واللغة  متصلین بشبكة االنترنت  •
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 44                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 أجھزة كل معمل متصلة بببعضھا من شبكة داخلیة •
  األجھزة االخرى والتفاعل بین جھاز المحاضر وجمیع التواصل المباشر  الذى یتیح Net Support Programاألجھزة متصلة ببرنامج دعم الشبكات  •

 
 . برامج الحاسب االلى 29

برامج اصلیة لھا  وبرامج التطبیقیة كبرامج میكروسوفت وھى WINDOWSغیل الرئیسیة كبرنامج النوافذ االلى برامج التشمحمل على أجھزة الحاسب  •
 رقم تسلسل

 على األجھزة جمیعھا البرامج التخصصیة محملة  •
 
 

 . سعة المكتبة ومساحتھا  ومدى مناسبتھا لعدد الطالب30
 %9.3 طالب بنسبة 1316طالب، اجمالى عدد طالب المعھد  141وتسع حوالى   متر مربع 220أجزاء بمساحة إجمالیة  3تنقسم المكتبة الى     

 
 التجھیزات المتاحة عدد المستخدمین 2م إجمالي المساحة  النوع

 حوامل الكتب + مراوح + حاسبز اجھ 2ترابیزات +  80 100 المكتبة الورقیة .1
   لالب توبوتوصیالت ماكن أ - حاسبجھاز  13 13 40 المكتبة الرقمیة .2
 بكراسى ترابیزات 48 80  قاعة اطالع .3
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 45                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 
  –عنوان  1802ابا و كت 2839 -2م100المكتبة التقلیدیة 

 مبیوتر ویدوى باستخدام تقسیم دیوى العشرىمفھرسة بالك
 مواقع مجانیة -كتاب  1875 -مبیوترك 14 -2م40المكتبة الرقمیة 

ة ل بالشبكیمكن الدخول الى موقع المكتبة من أى مكان فى المعھد متص
 الداخلیة
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 46                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 . مكاتب أعضاء ھیئة التدریس والفریق المعاون ومساحاتھا وتجھیزاتھا31
ین مكاتب اعضاء ھیئة بی دول جمجھزة بأثاث مریح، فیمایلى تعمل ادارة المعھد على توفیر المناخ المناسب للعمل بتوفیر حجرات مكاتب جیدة االضاءة والتھویة و

 ة لھذه المكاتبالتفاصیل الكامل )5مرفق رقم (یبین  ،  كمامعاونة من حیث العدد ومتوسط المساحة بالمتر المربع والتجھیزاتالتدریس والھیئة ال
 

 عدد  النوع م
 الوحدات

 لمساحة جمالى اا
 بالمتر المربع

 عدد 
 التجھیزات المتاحة المستخدمین

 طابعة -حاسب  - وبعضھا تكییف- روحةمكتب + مكتبة + م 28   357 15 مكاتب أعضاء ھیئة التدریس 1
 + مروحةعامة مكتب + مكتبة  36 203 10 مكاتب اعضاء ھیئة معاونة 2

 
 باالدارات المرتبطة بالطالب . مكاتب العاملین32

بین مكاتب الموظفین ی دول مایلى جمجھزة بأثاث مریح، فیتعمل ادارة المعھد على توفیر المناخ المناسب للعمل بتوفیر حجرات مكاتب جیدة االضاءة والتھویة و
،  اتربع والتجھیزالمتر المومتوسط المساحة بالوحدات من حیث عددفي اإلدارات المرتبطة بالطالب والتي تساعد على تقدیم الخدمة للطالب دون تكدس أو تأخبر 

 التفاصیل الكاملة لھذه المكاتب )5مرفق رقم (یبین  كما

 عدد  النوع م
 الوحدات

 لمساحة جمالى اا
 بالمتر المربع

 عدد 
 التجھیزات المتاحة المستخدمین

 8 120 2 شئون الطالب وشئون الخریجیین 1
 –دوالیب حائطیة  -لكل موظف وجھاز حاسب مكتب 

  -انتریة  –جھاز تكییف  –مراوح 
  -مراوح  -دوالیب –جھاز حاسب  –مكتب لكل موظف  2 25 1 رعایة الطالب 2

 –مكتبة  –خزینة  -طابعة  -جھازین حاسب  –مكتب  2 1 15 1 الخزینة 3
 ماكینة تصویر –جھاز تكییف 

  3 50 3 سكرتاریة األقسام 4
  14 210 8 اجمالى 
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 47                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 . أماكن أعمال الكنترول وتناسب مساحتھا وتجھیزاتھا33
وس�ائل وجمیعھ�ا م�ؤمن بنواف�ذ واب�واب حدیدی�ة  ،وكنت�رول مرك�زى 2م 40-30كونترول ( رصد الدرجات) مساحة ك�ل منھ�ا  غرف  3بوجد فى المعھد عدد 

 ترتب اوراق االجابة بطریقة یسھل الحصول بھا على اى ورقة اجابة بسھولة. ،دوالیب حائطیة مؤمنة اجھزة حاسب وماكینة تصویر ،اطفاء

 لكل غرفة  2م 40-30غرف كونترول بمساحة  3
  كاملةوسریة تصویر ووسائل امنیة بأجھزة حاسب وماكینات  - مزودة دوالیب ثابتة فى الحائط 
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 48                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 . أماكن مذاكرة الطالب في فترات الفراغ بین الحصص34
 

ن یحتاج بعض الطالب الى مكان للمذاكرة في فترات الفراغ بی
الحصص، وتشجع إدارة المعھد وأعضاء ھیئة التدریس الطالب 

 الوقتھذا  الستغالل
بالمكتبة  متر مربع ملحقة 80یوجد قاعة اطالع بمساحة  -

  ، مجھزةتستغل فقط في المذاكرة
ورین مذكالمكتبة التقلیدیة او المكتبة االلكترونیة ال اسغالل -

واستخدام ھذا الوقت في عمل األبحاث  30في البند 
 والتقاریر المطلوبة، 

 یرغب بعض الطالب في المذاكرة في الكافیتریا ومساحتھا -
 وذلك لوجود المشروبات والخدمة 2م 200
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 49                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 . العیادة الطبیة والكافیتیریا ومستوى النظافة وتواجد طبیب بصفة دائمة 35
 

 مناطق تجھیز (مطابخ) –كافیتریا فى ساحـة المعھد 

 لدیھم بطاقات صحیةالعاملین بھا 

 كافیتـــریا فى ساحة المعھد
 مزودة بكراسي وترابیزات وشماسى 2م 200
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 50                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 
   طبیـب وممرضة ،       ومعین   وغرفة الكشف  - غرفة االنتظار -العیادة الطبیة

ط تحالیل بدمیال المثالى للمعام – مستشفى جامعة االزھر - عیادات أون تایم الطبیة بدمیاط الجدیدة - المعھد متعاقد مع مستشفى دار العیون بدمیاط الجدیدة
  لجمھوریةجارى التعاقد مع المستشفى العسكرى فى دمیاط الجدیده وانحاء االجدیدة،  
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 51                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 . المعاییر القیاسیة لمساحات أماكن الخدمات ودورات المیاه، وأماكن انتظار السیارات36
 

 سریعا للمرافق والخدمات العامة یوضح مدى التزامھا بالمعاییر القیاسیة ملخصاالجدول التالى یبین 
 

 متاحةالتجھیزات ال عدد المستخدمین 2م إجمالي المساحة  عدد الوحدات النوع

 شاشة -شاشة عرض ثابتة  -داتا شو -مدرجین وترابیزة كبیرة  فرد 50 70 1 قاعة المناقشة (سیمنار)
LCD - جھازى تكییف 

 حاسب الى 3داتا شو ثابت +  فرد 25حتى  35 1 قاعة دعم اكادیمى
 جھاز صوتیات وسماعات 100 140 1 مسجد للطالب / الطالبات
 ذوى االحتیاجات الخاصةمخططة وبھا اماكن ل واتوبیس سیارة 80 4000 2 اماكن انتظار السیارات

 بالخدمات مجھزة فندقي الجمیع متر مربع 6 48 دورات میاه

 وسائل مواصالت
  موظفى المعھد باص/راكب 28 باص 2

 اتویسات مكیفة طالب المعھد راكب/باص 50 باص 5

وأعضاء ھیئة التدریس مدینة سكنیة (طالبات)  
 عمارة تحت االنشاء 2    -مفروش فندقى   طالبات -ھیئة تدریس  2200 عمارات 4  بینالمغتر

   فرد أمن 4 35 1 سكن لالمن

   4000  حدائق خضراء  ومساحات عامة
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 52                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 
 مالصق للمعھد  2م 4000 بمساحة موقف سیارات 2عدد  بھ جزء للطالبات بمدخل خاص - 2م140 – المسجــــــــــد 

 سیارة واوتوبیسات نقل الطالب التى یوفرھا المعھد 80سعة 
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 53                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

 

 تقریبا 2م4000مساحات خضراء وفراغات   
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)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
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 . المالعب الریاضیة والمعاییر القیاسیة37
مت�ر   3000ة تع�ادل  حة تقریبی�بمس�ا ریاض�یةیقدم المعھد من خالل ادارة رعایة الطالب مجاال كبیرا لمزاولة االنشطة الریاضیة م�ن خ�الل العدی�د م�ن المالع�ب ال

 :والمدرجاتجانب الفراغات الخضراء بین ھذه المالعب ب یمكن حصرھا فى الجدول التالى ،مربع
 

إجمالي المساحة بالمتر  عدد الوحدات النوع م
 مالحظات التجھیزات المتاحة المربع

 قیاسى مدرجات –نجیل طبیعى  840 1 )20*42كرة قدم خماسى بمساحة (ملعب  1

 )20*42بمساحة ( دــــــرة یـــــــملعب ك 2
 قیاسى مدرجات –نجیل طبیعى  840 1 خماسىالقدم الیستخدم ملعب كرة 

 قیاسى نجیل طبیعى 324 2 )18*9ملعب كرة طائرة قیاسى مساحة ( 3

ملعب تنس أرضى قیاسى (حمره)  4
 قیاسى بمدرجات –حمــره  265 1 )23*11.5(

  ترابیزة تنس طاولة 2 40 1 غرفة تنس طاولة 5
  غالبیة االجھزة الریاضیة المعتادة 60 1 قاعة جمانیزیوم 6

 
 رسما توضیحیا بأماكن مزاولة االنشطة الریاضیة والثقافیة والفنیة وكافة الفراغات بالمعھد )7مرفق رقم (وفر ی
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 تقریبا 2م3000المالعــب الریاضیــة مساحة 
 ملعب تنس أرضى قیاسى 1 -ملعب كرة طائرة قیاسى   2یستخدم ملعب كرة ید،  - یاسي بنجیل طبیعي مزود بمدرجاتملعب كرة قدم خماسي ق
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 صالة تنس الطاولة قاعة جمنازیوم
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 نیة والمعاییر القیاسیة لھاوالفأماكن مزاولة األنشطة العلمیة والثقافیة  . 38

 كذللوذلك في األوقات المحددة وقاعة المناقشة  ة والفنیة في قاعات المعھد المختلفة ومدرجاتھ یتم مزاولة األنشطة العلمیة والثقافی
 رسما توضیحیا بأماكن مزاولة االنشطة الریاضیة والثقافیة والفنیة وكافة الفراغات بالمعھد )6مرفق رقم (وفر ی
 
 . شبكة انذار حریق (كاشف دخان أو حرارة)39

جمیع  ل لتغطیةأعمال االمن والسالمة لدراسة فراغات المعھد وتقدیم تصور وعرض كام قت الحالي مع مكتب استشارى متخصص فيى الوفالمعھد  تم تعاقد
  فراغات المعھد بشبكة انذار حریق (كاشف دخان أو حرارة)، وسیتم ان شاء هللا تنفیذ ھذه الشبكة    

 
 ین علیھا. شبكة مكافحة الحریق بفراغات المبنى وتدریب العامل40

 من خالل التالى:ومكافحة الحریق بجمیع فراغات المباني  سعت ادارة المعھد على توفیر وسائل االمان والسالمة 

 أوال: وسائل االمان والسالمة:
 یبین الجدول التالى اعداد وسائل االمن والسالمة من طفایات الحریق وخراطیم المیاه وصنادیق االسعافات االولیة:

 اجمالى كجم 50بعجل وزن  99طفایة  سقف مسحوق كیمیاوى صندوق اسعافات أولیة خراطیم المیاه یقطفایات الحر
106 19 2 127 14 23 

 

، یانة بالمعھدھاز الصتمت عملیة الفحص واعادة ملئھا بواسطة شركة متخصصة الجھزة االطفاء ووسائل االمان، كما تتم عملیة الفحص الدورى لھا بواسطة ج
 تعبئة الطفایات التي تستعمل في شركة متخصصة. وإعادة

 ثانیا: قدرة العاملین على استخدامھا
تلفة بمركز لتدریبیة المخادورات تعمل ادرة المعھد على اعداد العاملین وتدریبھم على استخدام وسائل االمن والسالمة المختلفة واالسعافات االولیة من خالل ال •

 مدیریة أمن دمیاط تدریب الحمایة المدنیة التابع ل
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 أعمال الحمایة المدنیة والحریق 
 االستخدام العملى  لوسائل االطفاء والحریق 

د امن العاملین بالمعھد (افر 25عدد أیام ل 3دورة تدریبیة على االسعافات االولیة فى المعھد بعنوان "اجراء االسعافات االولیة فى حالة الطوارئ والحوادث" لمدة  •
 سطة االطباء محمد الباز (طبیب باطنة وقلب وعنایة مركزة) و عماد البربرى (جراحة عامة)أمن ومشرفات)  بوا

 

 . تجھیزات ذوى االحتیاجات الخاصة41
 اال انھ یعمل على تواجد تسھیالت كاملة  خاصة بھم تتمثل فى: ،رغم ان المعھد لیس بھ اى من الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة

 مداخل جمیع المبانى منحدرات ذات میل مناسب عند •
 الخاص بالمعھد لسیاراتاموقف جزء مخصص من  •
 یوجد بكل دور دورة میاة مجھزة لذوى االجتیاجات الخاصة  •
لخاص�ة بانش�اء اب�دء ف�ي اع�داد التص�میمات ان المعھ�د  اال،مت�ر 7اى اقص�ى ارتف�اع س�اللم التزی�د ع�ن  ،رغم ان المبانى فى المعھد بارتف�اع ارض�ى ودوری�ن •

 ى المبنى الرئیسى كبدایة لتعمیمھا على المبنى االخراسانسیر ف
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 الجودة واالعتماد  .4
 

ملیة وتراقب الع عملھا التأكد من وجود وحدة الجودة بالمعھد واألعمال المكلفة بھا ودرجة تنفیذ المعھد لمعاییر الجودة، وھل تؤدى .43
ي جودة أعلى فحدة الإنشاء المعھد، حیث یتوقع أن تكون فعالیة و التعلیمیة، وتستطلع رأى الطالب، یعتمد تقییم البند على تاریخ

 المعھد األقدم.
رة الوحدة وإعتماد رؤیتھا وإعتماد الئحتھا الداخلیة وتم تشكیل مجلس إلدا 25/9/2011بموافقة مجلس االدارة بتاریخ قام المعھد بإنشاء وحدة ضمان الجودة  -

فیما یتعلق  جھاز اإلداريالعاونة والھیئة الموفى تنمیة مھارات أعضاء ھیئة التدریس وعھد نشر ثقافة الجودة بین أفراد المتلعب دوراً مھماً في  ورسالتھا، لكونھا
د تم مشاركة عدوی .نفیذيالت مجلسمن مدیر وحدة ضمان الجودة الي أعضاء ال ة مؤھلة في مجال ضمان الجودة بدءبھا كوادر بشریوالوحدة بإدارة نظم الجودة. 

  بالوحدة. ألعمال السكرتاریة ینلوحدة باإلضافة إلى موظفبافي أعمال الجودة واالداریین بیر من أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم ك
یس رالتد ألعضاء ھیئة صرف مكافآت مالیة مناسبة ،وحدةالدعم معنوي ألنشطة  ؛لوحدةلالمعھد على تقدیم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي إدارة تحرص  -

سب فیر مكان منایتم تو ، كماأعمال الكنترولمراعاة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة من خالل تخفیف جداول المراقبات و بوحدة ضمان الجودة، وكذلك
ألوراق ظ المستندات وان لحفبمعدات وأجھزة كمبیوتر وماكینة تصویر ومكاتب وطاوالت اجتماعات وأماك ماتم تجھیزھمتر مربع)  60(غرفتین بمساحة بالمعھد 

 .وغیره من األدوات المكتبیة المطلوبة
تم إعداد الخطة كما  ،24/7/2016بتاریخ  50)، وتم إعتمادھا من مجلس اإلدارة بالقرار رقم 2017-2016تم إعداد الخطة السنویة للوحدة عن العام الدراسى ( -

 تمادھا من مجلس اإلدارة )، وتم إع2019-2018السنویة للوحدة عن العام الدراسى (

  :الجودة  معاییرفرق 

تم تشكیل فریق العمل . وعضوا 55بواقع  فریق، بحیث یضم كل فریق أعضاء ھیئة تدریس وھیئة معاونة وجھاز إدارى 11بواقع  فرق المعاییر بالوحدةتشكیل تم 
عض التعدیالت بالقرار ب، ثم تم إجراء 24/5/2017بتاریخ  33بالقرار رقم  2017-2016للعام الدراسي  وحدة مكون من أعضاء ھیئة تدریس وھیئة معاونةالداخل 

 لمعھد.الھدف من التعدیالت إضافة عناصر جدیدة بدال من عناصر تركت ا  20/7/2018ثم اعقبھا تعدیالت بتاریخ  .10/10/2017بتاریخ  75رقم 

 ،من خالل استبیانات تطلع رأى الطالبوتراقب العملیة التعلیمیة، وتسوحدة الجودة عملھا تؤدى و
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 علیم بالمعھدتقریر مختصر عن أعمال وحدة الجودة وأسالیب وحالة التعلیم والتعلم وخطة الوحدة لتطویر وتحسین جودة الت )29مرفق رقم ( یبین
 

 غرفة العمل غرفة إدارة الجودة
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ھا في مجال ي حضرومل بالوحدة، وبیانات عن الدورات التدریبیة التمراجعة مؤھالت العاملین في وحدة الجودة ومدى مالءمتھا للع .44
 .تعلیمودة الججودة التعلیم ومتطلبات االعتماد. حصول كل منھم على دورة واحدة على األقل في جھة متخصصة في موضوعات تھم 

 مؤھالت العاملین
 من الكفاءات بالمعھد 6یقوم بالعمل فى وحدة الجودة عدد 

  

 الوظیفة فى الوحدة المـــؤھل الوظیفة بالمعھد ــــــماالســـــــ
 مدیر الوحدة دكتوراة مدرس د. رمضان عبدالغنى على الكاتب

 نائب مدیر الوحدة تمھیدى دكتوراه مدرس مساعد م. ریھام عماد على ابوالنجا
 مشرف على المعاییر دكتوراة مدرس د. امل شفیق بحیرى

 مشرف على المعاییر دكتوراة سمدر د. ریھام عاطف عبدالمولى
 سكرتاریة ماجستیر  اخصائى ثالث رنا جمال ھاللا. 

 سكرتاریة تمھیدى ماجستیر اخصائى ثالث  محمود إبراھیم شعیرا. 
 

 الدورات التدریبیة
 الجدول التالى یبین الدورات التدریبیة التي حضروھا في مجال جودة التعلیم ومتطلبات االعتماد

  
 رةالدو االسم

 د. رمضان عبدالغنى على الكاتب

 أوال: دورات بالھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد :
 .  التقویم الذاتي لمؤسسات التعلیم العالى1
 . توصیف البرامج والمقررات وتقویم نواتج التعلیم2
 . المراجعة الخارجیة لكلیات ومعاھد التعلیم العالى3
 كلیات ومتھد التعلیم العالى. التخطیط االستراتیجي ل4
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 ثانیا: دورات بمركز تطویر األداء الجامعى بجامعة المنصورة
a.  اإلدارة الجامعیة 
b. مشروعات البحوث التنافسیة المحلیة والعالمیة 

 م. ریھام عماد على ابوالنجا

 ة لضمان جودة التعلیم واالعتماددورات بالھیئة القومی
 م العالى.  التقویم الذاتي لمؤسسات التعلی1
 . توصیف البرامج والمقررات وتقویم نواتج التعلیم2
 . المراجعة الخارجیة لكلیات ومعاھد التعلیم العالى3

 د. امل شفیق بحیرى

 ة لضمان جودة التعلیم واالعتماددورات بالھیئة القومی
 .  التقویم الذاتي لمؤسسات التعلیم العالى1
 تج التعلیم. توصیف البرامج والمقررات وتقویم نوا2
 . المراجعة الخارجیة لكلیات ومعاھد التعلیم العالى3
 . التخطیط االستراتیجي لكلیات ومتھد التعلیم العالى4

 د. ریھام عاطف عبدالمولى

 ة لضمان جودة التعلیم واالعتماددورات بالھیئة القومی
 .  التقویم الذاتي لمؤسسات التعلیم العالى1
 وتقویم نواتج التعلیم . توصیف البرامج والمقررات2
 . المراجعة الخارجیة لكلیات ومعاھد التعلیم العالى3
 . التخطیط االستراتیجي لكلیات ومتھد التعلیم العالى4

 

نما تحاسب سنوات، بی 7ما ھي اإلجراءات التي تمت للحصول على شھادة االعتماد للمعاھد التي مضى على إنشائھا أكثر من  .45
 ودة التعلیمومیة لجمنھا طالب بمدى االستعداد للتقدم. وعلى المعھد تقدیم شھادات رسمیة من الھیئة القالمعاھد التي لم یتخرج 

 واالعتماد، تفید بتقدمھ بطلب زیارة استطالعیة، ونتیجتھا، وزیارات االعتماد ان وجدت ونتائجھا.
 یتن:وحدة الجودة بعمل خطة عمل للتقدم لالعتماد، اعتمدت على مرحلتین رئیس تقام
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ھیئ�ة المعاون�ة غ�رس المف�اھیم الخاص�ة ب�ذلك ف�ى جمی�ع اعض�اء ھیئ�ة الت�دریس والوام الج�ودة ظ�ك�ان ھ�دفھا التعری�ف بن 2013بدأت من سبتمبر  الفترة االولى:
   .والعاملین والطالب، من خالل اللقاءات الدوریة وورش العمل

 عتماد، یكون من اھدافھا:وھى تضع خطة للتقدم لال 2016: بدأت من اغسطس الفترة الثانیة
 2017من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد فى شھر سبتمبر  استطالعیةطلب زیارة  -
 2018من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد فى شھر ینایر  اعتمادطلب زیارة  -
  للحصول على االعتماد 2018ینایر  21م واالعتماد بتاریخ وقد تم تنفیذ ذلك وتم التقدم الى الھیئة القومیة لضمان جودة التعلی -
 یر مستوفىمعاییر غ 4معاییر مستوفى ومستوفى جزئى وعدد  7بعدد  وكانت النتیجة تأجیل عامین 2018مایو  10-8تمت زیارة االعتماد بتاریخ  -

 بالتفصیل خطة المعھد للحصول على شھادة االعتماد )32مرفق رقم (یبین     
 

الحصول  ن للطالبجد ملفات للمقررات وتوصیف كامل طبقا لمعاییر الجودة بمقر الوحدة، ویستخدمھ القائمون بالتدریس ویمكھل تو  .46
 علیھ.

 حص�ولمك�ن للط�الب الیطلع علیھا الق�ائمون بالت�دریس وی یوجد بادرة الجودة ملفات للمقررات وتوصیف كامل للمقررات طبقا لمعاییر الجودة خالل ثالثة أعوام 
 علیھا

 ، والتي یمكن أیضا االطالع علیھا في مقر وحدة الجودةعینة من ملفات المقررات  )31مرفق رقم (یبین   
 

 مدى االلتزام باألطر المرجعیة لنظام الدراسة، وتوافر شروط تطبیق نظام الدراسة بالمعھد.   .47
، ول�م تك�ن ھن�اك 3/3/2012ف�ى  236إعتم�اد الآلئح�ة ب�القرار ال�وزارى رق�م وت�م  ،2007یقوم المعھد بتطبیق نظام الساعات المعتمدة من�ذ ب�دء الدراس�ة ع�ام  •

م�ور ب وأولی�اء األوخصوصاً أن ثقافة الدراسة بالساعات المعتمدة أصبحت متأصلة فى جمیع أط�راف العملی�ة التعلیمی�ة م�ن ط�ال مشكلة فى تطبیق ھذا النظام
 رى بالكامل.  وأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والجھاز اإلدا

 عتمدة التالیة:تنفیذ شروط تنفیذ نظام الساعات المتسمح بوأعضاء ھیئة تدریس وأعضاء ھیئة معاونة المعھد بھ بنیة أساسیة بھا قاعات دروس مناسبة  •
ویح�اول المعھ�د جاھ�دا  ،طال�ب ھ�ذا الع�ام  50 ص�ل ال�ى الق�رب م�نلدى المعھد عدد اعضاء ھیئة التدریس یجعل نسبة الطالب لكل عضو ھیئ�ة ت�دریس ت .1

  وذلك خالل سنتین. طالب لكل عضو  25نسبة لتكون ھذه التقلیل للزیادة عدد اعضاء ھیئة التدریس 
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محاض�رة ف�ى طال�ب لل 50طالب؛ ھ�ي بالفع�ل التزی�د ع�ن   100بنیة أساسیة بھا قاعات درس مناسبة  تسمح بأال یزید عدد الطالب فى أى محاضرة عن   .2
طال�ب ف�ى  25ن تزی�د ع� والطالب للمحاضرة ف�ى قس�م الھندس�ة المدنی�ة،  100ائیة وھندسة االتصاالت وااللكترونیات، والتزید عن قسمى الھندسة الكیمی

 طالب في الحصص المعملیة (المعامل والمختبرات والورش). 17حصص التمارین وبحد أقصى 
مق�رر ول�م للربیع)، بحی�ث الیع�وق طال�ب التس�جیل ف�ي مق�رر كمتطل�ب س�ابق إمكانیة طرح جمیع المقررات خالل الفصول الدراسیة لرئیسیة (الخریف وا .3

ى األول)، مقرر م�ن مق�ررات فص�ل الخری�ف (الفص�ل الدراس�  17یطرح؛ فعلى سبیل المثال یطرح االن في فصل الربیع (الفصل الدراسى الثانى) عدد  
ررات ف�ى یع�رض جمی�ع المق�،  كم�ا غبین فى اعادة مق�ررات راس�بین فیھ�اللطالب الراوھو ماستدعى طرحھ لكیال یعوق طالب تسجیل اى مقرر، وكذلك 

 حدی�دھا، وی�تم تیعرض مق�ررات اختیاری�ة ض�عف ع�دد المق�ررات المطلوب�ة. كما الفصلین االول والثاني للمستوین الرابع والخامس الالزم تمھیدا للتخرج
 .بواسطة االقسام العلمیة

بم�ا  یمىوم�رتبط باإلرش�اد األك�ادمن بدایة المعھد ویتط�ور س�نویا، Management Information System MIS) فعال ( المعھد لدیھ نظام معلومات .4
 .ىرشد االكادیمیحقق سھولة تنفیذ نظام الساعات المعتمدة فتتم جمیع مراحل التسجیل واإلرشاد االكادیمى الیا من أي مكان في المعھد بواسطة الم

  مج بدرجة سریة عالیة. كما یتم استخراج النتائج بھذا البرنا
التعل�یم  وأرس�لت لقط�اع فقد تم إعداد آلئحة دراس�یة بنظ�ام الفص�ول الدراس�یة ،فإنھ إستجابة لتوصیة لجنة قطاع المعاھد الصناعیة والھندسیة ،ومع كل ما سبق •

ك�ذلك اللجن�ة المش�كلة و ،االدارات المختلف�ة ف�ى ال�وزارة.  وتت�ابع ادارة المعھ�د التع�دیالت المطلوب�ة م�ن 2016/  04/  13لمراجعتھا وإعتمادھا وذلك بتاریخ 
العتمادھ�ا النھ�ائي وذل�ك بع�د  لالئحة العلمیة 8/2/2018لالئحة اإلداریة وبتاریخ  24/10/2017، وقد أرسلت الالئحة بتاریخ  بواسطة لجنة القطاع الھندسى

لمعتھ�د الص�ناعیة ار لجن�ة قط�اع اوالصورة القادمة تمثل ق�ر .ر وزیر التعلیم العالى العتمادھا، واعید ارسالھا الى معالى األستاذ الدكتوالموافقة النھائیة علیھا 
 والذى نص على 2018دیسمبر  22یوم الخمیس الموافق  40في الجلسة رقم   40/15والھندسیة في موضوع رقم  

 
 لالئحة المعدلة"" على قطاع التعلیم اتخاذ الالزم نحو استصدار القرار الوزاري الخاص باعتماد ا
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االطالع على بعض صفحات مستندات الكونترول شیت، لتحدید مدى جودة عملیة الرصد، مراجعة كشوف الرصد  .48
 واالحصائیات.

ة الخاص� اإلجابة یتوفر داخل حجرات اعمال الرصد (الكنترول) جمیع المستندات الخاصة بنتائج المقررات من اعمال فصلیة موقعة من أستاذ المقرر وكراریس
ع��ة بمق��ررات المس��توى الدراس��ى والموقع��ھ م��ن عض��وین ھیئ��ة ت��دریس حس��ب ق��رارات لجن��ة المص��ححین، وك��ذلك اس��تمارات الغی��ات واس��تمارات ف��تح وغل��ق قا

 الكنترول واستمارات فتح مظاریف األسئلة وغیرھا من االستمارات.
 

 المدرجة. لتوصیةابع قیام القسم باتخاذ الالزم نحو ھل ترسل الوحدة تحلیال لما یتم في كل مقرر إلى القسم المختص وتتا .49
توص�یات ع�ل القس�م نح�و العمل تحلیل كامل للورقة االمتحانیة بواسطة وحدة الجودة، ویتم ارسال التحلیل الى القسم المختص، كم�ا تت�ابع وح�دة الج�ودة ماف یتم  

 المختلفة    
 الیب الحفظ االمن للمستندات لفترة خمس سنوات؟ھل أعمال الكونترول بھا سریة ودقة واضحة مع مراجعة أس .50

 تتسم أعمال الكنترول بالسریة التامة تبعا للتالى
ذلك قبل وترتیبھا فقط إلجابة وأعضاء ھیئة التدریس فقط بینما یقوم أعضاء الھیئة المعاونة باالعمال اإلداریة من ختم أوراق ایقوم باعمال الكنترول  •

 بدء العمل بالرصد
، راسة اإلجابةغالف ك لدقة تتم مراجعة ورقة اإلجابة من الداخل بواسطة أعضاء الكنترول للتأكد من دقة تجمیع الدرجات ونقلھا علىمن ناحیة ا •

 والتأكد من عدم وجود جزء لم یتم تصحیحھ
ى یتم الرصد اى وقت اكنھ تغییرھا یتم رصد الدرجات الكترونیا في برنامج رصد الدرجات، وكلمة المرور یعلمھا ویحددھا رئیس الكنترول فقط ویم •

 بمعرفتھ فقط، ویتم المراجعة بعد طباعتھا بواسطة أعضاء الكنترول من ھیئة التدریس
 یتم حفظ أوراق اإلجابة في دوالیب محكمة ومرتبة بنظام یسمح الوصول الى اى كراسة في اقل وقت •
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  الیب تقویم الطالب، وأسلوب التدریسھل یعمل المعھد على تحویل التعلیم إلى تعلم، وتطویر نظم وأس  .51
ومس�ئول ع�ن  ،ملیة التعلیمیةلیكون الطالب ھو محور الع Learningالى تعلم  Educationتغییر مفھوم تنفیذ العملیة التعلیمیة بتحویلھا من تعلیم یعمل المعھد جاھدا ل
  وذلك كالتالى: لتلقینمع محاولة تغییر اسلوب المحاضرة واالبتعاد عن اسلوب ا ،البحث عن المعلومة

 ةیھندسالالمواد غالبیة عن ابحاث معدة بواسطة الطالب فى  زیادة التقاریر المقدمة  -
 لخا.............   تصمیم المصنع، تكنولوجیا الصناعات فى الھندسة الكیمیائیة ،ونظم االتصاالت ،فى بعض المواد كالخرسانة واالساسات عمل مشاریع صغیرة  -
 active learnerلیتحول الطالب من متعلم سلبى (متلقى) الى متعلم إیجابى   Flipped Classroom or Flipped Courseتطبیق نظام  محاولة  -

نی�ة لمكتب�ة االلكتروبایجاد ش�رائط فی�دیو للتج�ارب المعملی�ة ووض�عھا ف�ى موق�ع المعھ�د وف�ى االمقررات المعملیة كتجربة أولیة فى الفصل الدراسى االول فى  •
  ، والفصل الدراسى الثانى الحالى سیتم تدعیم ھذه التجربة.قبل تطبیقھالیحضرھا الطالب فى منزلھ قبل الحضور ویسترجعھا فى المعمل 

 ب قبل موعدلیھا الطالعلى موقع المعھد والذى یحمل أستاذ المقرر فیھ المحاضرات (البوربوینت) لمقررة أسبوعیا  لیطلع ع   MOODLEاستخدام برنامج  •
لھا الطالب اونالین لیح  Quizالمحاضرة او اى وقت، كما یحمل شرائط الفیدیو والمساعدات التعلیمیة التى توضح موضوع المحاضرة ، كما یحمل أسئلة 

 ینالدراسین مقررا تدرس خالل الفصل 80ویقیمھا األستاذ، وقد تم تحمیل مایقرب من 
ب��ین ھ��ذه  جاتت��وزع ال��درتو ،باإلض��افة لالختب��ار النھ��ائى، اختب��ار نص��ف الفص��ل مح��ددة الموع��دمتع��ددة دوری��ة وج��ود اختب��ارات ب للطال��بتن��وع أس��الیب التق��ویم   -

 مقررات، وجود تقویم للطالب من خالل االبحاث والتقاریر التى یقدمھا في الوجود اختبارات متنوعة مابین عملیة وشفھیة وتحریریةاالختبارات، 
لعمل ایجین وكیفیة شاكل الخرجال الصناعة في منطقة دمیاط وبعض قیادات نقابة المھندسین بدمیاط یوم بمقر المعھد لمناقشة مالعدید من ر احضرھات یقاءقد لع - 

 ومدى رویتھم للمقررات الدراسیة ورؤیتھم فیما یحتاجھ الطالب من مھارات لیكون خریجا مطلوبا على حلھا
  لتركیز على التدریب الطالبىا -

 :من خالل نمطین أساسیین والذى یتم      
ل�ى أربع�ة الت�دریب العم�ل اوال�ذى قس�مت فی�ھ إدارة   ،ویتم كما تتضمنھ الآلئحة الداخلیة للمعھد وتوج�د ل�ھ آلی�ة مح�ددة لنمط األول وھو التدریب الصیفى المیدانىا

لمیدانى للطالب بیان كامل عن التدریب ا )25( رقم مرفق یبین . مؤسسة وشركة 25طالب وطالبة في عدد  433مراحل خالل العام، وتم فیھ تدریب مایقرب من 
 .  فاعلیة أداءهیبین فیھ الیاتھ و 2018خالل صیف 

وھى مفعلة من خالل بعض المقررات الدراسیة وثیقة الصلة باألنشطة  النمط اآلخر للتدریب فیتضمن التدریب الداخلى والزیارات المیدانیة لمواقع العمل واإلنتاج
ة للمص�انع القریب�ة م�ن المعھ�د منھ�ا ش�ركة موبوك�و لألس�مدة الكیمائی�ة یالھندس�الب�رامج حی�ث ت�م تنظ�یم رح�الت علمی�ة لط�الب و ،الصناعات الكیمائیةاإلنشائیة و
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رات مواقع العم�ل ، وشركة الوسطانى للبترول، باالضافة الى زیاوشركة جاسكو وشركة سیجاز ومشروع انفاق االسماعیلیة بالمنطقة الحرة بمیناء دمیاط الجدیدة
 تم تنظیم برامج تدریب داخلى لطالب قسم الھندسة الكیمائیة ولطالب ھندسة اإلتصاالت واإللكترونیات.كما . في محیط محافظة دمیاط

 معھدبیان بالمقررات التي یستخدم فیھا التعلیم االلكترونى بأى صورة، وتحدید مدى تأثیر ذلك على جودة التعلیم بال )28مرفق رقم (یبین 
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 نوعیة وكفاءة اإلمكانیات البشریة لكل تخصص. 5
 

يتضـمن العناصـر  شـريةبوارد الوفيما يلى عرض تحليلـى للمـ ،تعتبر الموارد البشرية هى الركيزه األساسية للعمل بالمعهد ولضمان تحقيق رسالة المعهد
 اآلتية:

  

 الى عدد الطالب ھیئة التدریس النسبة العامة لعدد أعضاء  . 53
 

   ي كل تخصصفتوزیع أعضاء ھیئة التدریس ( المعینین / المعارین ) على التخصصات المختلفة ونسبة عددھم على عدد الطالب یبین الجدول التالى   
 

 التخصص
 

 عدد الطالب
 

 أعضاء ھیئة التدریس

عدد أعضاء 
 ھیئة التدریس

نسبة عدد أعضاء ھیئة التدریس 
 لنسبة الطالب

 47.2 9 425 ةالعلوم األساسی

 18.6 5 93 الھندسة الكیمیائیة

 78.4 9 706 الھندسة المدنیة

 25 5 125 االتصاالت وااللكترونیاتھندسة  

 48.2 28 1352 المجموع

: 1وااللكترونیات، وأقل من ت في قسمى الھندسة الكیمیائیة وقسم ھندسة االتصاال 25: 1قسم العلوم األساسیة  وأفل من  في 50: 1ة أقل من یوضح الجدول ان النسب
 القسام في جمیع ا 25: 1في قسم الھندسة المدنیة،  مما یبین ان المعھد یسیر نحو تحقیق الخطة الموضوعة للوصول بعد عامین الى نسبة  100

  

نھم على رأس ار وزارى یفید بأوتاریخ ورقم اخر قرالمعارین) على األقسام العلمیة وتخصصاتھم  – ینمعینالأعضاء ھیئة التدریس (بیان بتوزیع  )9مرفق رقم (بین ی
 .كل منھم، والدرجة العلمیة لكل منھم وتاریخ الحصول علیھاالحمل التدریسى لالعمل، وإجمالى 
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 (مدرس واستاذ مساعد)متوسط بقاء أعضاء ھیئة التدریس في الدرجة تحدید .  54
 

 في الدرجة بقاء المتوسط اذ مساعد) والجدول التالى یبین عدد أعضاء ھیئة التدریس (مدرس واست
 

 متوسظ البقاء في الدرجة العدد الفئة
 عام  5.8 24 مدرس

 عام 2.5 4 أستاذ مساعد
 
 سنوات 10ویالحظ ان متوسط البقاء في الدرجات أقل من  
نھم على رأس ار وزارى یفید بأوتخصصاتھم وتاریخ ورقم اخر قرالمعارین) على األقسام العلمیة  – ینمعینالأعضاء ھیئة التدریس (بیان بتوزیع  )9مرفق رقم (بین ی

 .كل منھم، والدرجة العلمیة لكل منھم وتاریخ الحصول علیھاالحمل التدریسى لالعمل، وإجمالى 
 

 . نسبة أعضاء ھیئة التدریس المعینین دون وجود خبرة تدریسیة لھم 55
 

 النسبة المئویة وجود خبرة تدریسیةعدد األعضاء دون  عدد أعضاء ھیئة التدریس المعینین
23 7 30.4 

 
  یبیة التي حصصلو علیھاوالجھات التي كانو یعملون بھا من قبل ومدة العمل وخبراتھم التدریسیة والدورات التدر ھیئة التدریس بكشف بأعضاء  )16مرفق رقم (بین ی
 
 

 لماضىلعام اا، نسبة من حضرو دورات تدریبیة خالل معاونة.  دور المعھد في تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والھیئة ال56
 

 یعمل المعھد جاھدا على تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة من خالل:
جنی�ة للع�ام  8150 والھیئ�ة المعاون�ة ف�ي ال�دورات التدریبی�ة الت�ي تنعق�د ف�ي مق�ر ھیئ�ة الج�ودة واالعتم�اد  وق�د بل�غ اجم�الى ال�دعم دعم أعضاء ھیئة الت�دریس  .1

 2019-2018الجامعى  
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ك�ز دعم المعھد ألعضاء ھیئة التدریس في إتمام دورات تنمیة القدرات بمرا .2

 تطویر األداء الجامعى بالجامعات الحكومیة القریبة 
عم��ل بروتوك��ول تع��اون م��ع جامع��ة بورس��عید بموافق��ة نائ��ب رئ��یس جامع��ة  .3

ھ�د ورات التدریبی�ة بمق�ر المعیفید بعمل الد  28/1/2019بورسعید بتاریخ  
والت��ي یق��وم بھ��ا مرك��ز تنمی��ة الق��درات بجامع��ة بورس��عید وب��دعم كام��ل م��ن 

 إدارة المعھد
ا عمل دورات تدریبیة العضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة یحاض�ر فیھ� .4

 علممتخصصین من كلیة التربیة لتأھیلھم في تحویل منظومة التعلیم الى الت

 
 علیھا  اصلوح یبیة التيوالجھات التي كانو یعملون بھا من قبل ومدة العمل وخبراتھم التدریسیة والدورات التدر ھیئة التدریس بكشف بأعضاء  )16مرفق رقم (بین ی
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 متوسط اعمـــار أعضاء ھیئة التدریس في كل درجة علمیة. 57  
 

 ( كل درجة علمیة على حدة ) ومتوسط عام لكل فئة بین الجدول التالى متوسط أعمار أعضاء ھیئة التدریس والفریق المعاوني
 

 

 مالحظات متوسط العمر بالسنة العدد الدرجة الوظیفیة
96 1 أستاذ    

  47.8 4 أستاذ مساعد
متفرغ مدرس  6 65.6  

  43.7 18 مدرس
  49.7 29 متوسط عام ألعضاء ھیئة التدریس

 

 
 یس والفریق المعاون وتاریخ میالد  كل منھم وتصنیفھم طبقا لدرجاتھم العلمیةكشف بأسماء أعضاء ھیئة التدر )15مرفق رقم (یبین 

 
 

 نسبة المدرسین الى إجمالي أعضاء ھیئة التدریس (معین ومعار). 58
 %82مدرسا بنسبة تعادل  24 عضو ھیئة تدریس منھم 29معھد عدد یوجد في ال

 
 

 بالى عدد الطالمعاونة ھیئة الالنسبة العامة لعدد ال. 59
   على التخصصات المختلفة ونسبة عددھم على عدد الطالب في كل تخصص المعاونةھیئة التوزیع أعضاء یبین الجدول التالى       
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 التخصص
 

 عدد الطالب
 

 معاونة ھیئة الالأعضاء 

عدد أعضاء 
 معاونةھیئة الال

معاونة ھیئة الالنسبة عدد أعضاء 
 لنسبة الطالب

 26.6 16 425 العلوم األساسیة

 23.3 4 93 الھندسة الكیمیائیة

 33.6 21 706 الھندسة المدنیة

 17.9 7 125 االتصاالت وااللكترونیاتھندسة  

 28.1 48 1349 المجموع
 

 في جمیع االقسام  25: 1في جمیع األقسام وان المعھد یسیر نحو تحقیق الخطة الموضوعة للوصول بعد عامین الى نسبة   35: 1یوضح الجدول ان النسبة أقل من 

وزارى یفید  یخ ورقم اخر قرار) على األقسام العلمیة وتخصصاتھم وتارالمعیدین/المدرسین المساعدینبتوزیع الھیئة المعاونة ( بیان  ) 11مرفق رقم ( كما یوضح  
 صول علیھاالحوتاریخ  لكل منھموالدرجة العلمیة  ،كل منھملوإجمالى الحمل التدریسى على رأس العمل أنھم 

ورأى المشرف  دتسجیل أو القیبیان حالة لكل معید أو مدرس مساعد من الجامعة المسجل بھا لدرجة الماجستیر أو الدكتوراة، وتاریخ ال) 13مرفق رقم ( كما  یوضح 
 في تقدمھ

  
 
 

 نسبة المعیدین المعینین من خریجى الجامعات الحكومیة الى اجمالى المعیدین. 60
 

 )   11( مرفق رقم ، %61.7من خریجى الجامعات الحكومیة بنسبة   29مدرس مساعد) من بینھم  عدد   21معید و  26عضو ھیئة معاونة ( 47ھد عدد یوجد في المع
 یبین توزیع الھیئة المعاونة على األقسام العلمیة بالمعھد وتخصصاتھم وتاریخ أخر قرار وزارى والجھة المتخرج منھا 
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 سنوات 7/ المدرسین المیاعدین الذى مضى علیھم قى نفس الدرجة أكثر من  نسبة المعیدین. 61
تم حصولھم على  2م سنوات  من بینھ 7فقط  مضى علیھم اكثر من  3مدرس مساعد) من بینھم  عدد  21معید و  26عضو ھیئة معاونة ( 47یوجد في المعھد عدد 

الھیئة المعاونة وسیتم  % من اجمالى عدد2.1یتھم الى درجة  مدرس مساعد، ویتبقى معید فقط بنسبة درجة الماجستیر وارسلت اوراق تعیینھم الى الوزارة لترق
 ارسال طلب فصلھ الى الوزارة في نھایة ھذا العام ان لم یحصل على درجة الماجستیر

 ا خ أخر قرار وزارى والجھة المتخرج منھیبین توزیع الھیئة المعاونة على األقسام العلمیة بالمعھد وتخصصاتھم وتاری )    11( مرفق رقم  
 

 متوسط أعمار الھیئة المعاونة في كل درجة علمیة. 62 
 
 

 مالحظات متوسط العمر بالسنة العدد الدرجة الوظیفیة
  30.75 26 مدرس مساعد

.527 21 معیــــــد   
74 متوسط عام ألعضاء الھیئة المعاونة  29.3  

 

 ء أعضاء ھیئة التدریس والفریق المعاون وتاریخ میالد  كل منھم وتصنیفھم طبقا لدرجاتھم العلمیةكشف بأسما )15مرفق رقم (یبین 

 
 
 

 القدرة البحثیة العضاء ھیئة التدریس قى المعھد. 63
ا خ�الل الع�ام بحث� 27 وع�دد 2018-2017خ�الل ع�ام  بح�ث 21تم نش�ر ع�دد نتیجة التشجیع المستمر العضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة للبحث العلمى، 

ن�ذ للنش�ر م كشف بابح�اث أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس الت�ى ت�م نش�رھا او قبولھ�ا )17مرفق رقم (ویبین  ،بواسطة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم 2018-2019
 وحتى االن،  2018 فبرایر
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 ث العلمى للمعھدالبحمستوى  .64
مى في العام بحث عل 21ذلك نشر عدد العلمى بالمساعدة في عمل األبحاث العلمیة وكان نتیجة یدعم المعھد أعضاء ھیئة التدریس في تطویر مستواھم 

 9، عدد  Q4بحث حصل على  1عدد ، Q3بحث حصل على  7، عدد Q2بحث حصل على  2، عدد Q1بحث حصل على  2منھم:  عدد   2018-2017الدراسى
 بحث نشر في مجالت ومؤتمرات محلیة، 

على  بحث حصل 5عدد ،Q3بحث حصل على  7، عدد Q1بحث حصل على  2منھم: عدد  2019-2018بحث علمى في العام الدراسى  27 وزاد ھذا العدد الى
Q4 بحث نشر في مجالت ومؤتمرات محلیة. 13، عدد 

 تقریرا من وحدة المكتبات بالمجلس االعلى للجامعات حول معامل تأثیر الدوریات التى تم نشرھا.  )18مرفق ( نیبی
 ي المعھدفعكاسھا على مستوى التعلیم والبحث العلمى م بھا أعضاء ھیئة التدریس ومدى اناالعمال المھنیة التي یقو. 65 

لناحی�ة ھ قریب�ا م�ن اوتجعل� ،مما الشك فیة ان ارتباط عضو ھیئة التدریس بالمجتمع واس�تخدامھ لخبرات�ھ االكادیمی�ة وتطبیقھ�ا ستص�قل وتزی�د م�ن خبرات�ھ المھنی�ة
 من خالل التالى: ومستوى التعلیم والبحث العلمى وسینعكس اثر ذلك على مستوى تدریسھ ،یذیة العملیةالتنف
 أستاذهبطالب وقناعتھ عند المناقشة العلمیة مع الطالب او الزمالء ستكون قدرتھ على شرح وجھة نظره مرتبطة أكثر باالمثلة الواقعیة مما یزید من ثقة ال •
   قررات التالیةالقدرة على معرفة فیما تطبق ھذه النظریات والمبادئ وكیفیة استخدامھا فى الم ندسیة االساسیة یكون عندهررات الھعند تدریسھ للمق •
 بالمقرر. بالواقع العملى وستزید قدرتھ على اعطاء االمثلة الواقعیة العملیة المرتبطة ھاربطعند تدریس المقررات الھندسیة التطبیقیة سیتم  •
 اكل بحثی�ة غی�رلى البحوث سیتمكن من أختیار مواضیع بحثیة واقعیة ترتبط بالمشاكل الصناعیة وتعمل وت�ؤدى ال�ى حلھ�ا ب�دال م�ن تخی�ل مش�عند االشراف ع •

 واقعیة
    عند توجیھھ للباحث سیكون اكثر قدرة على التوجیھ واالشراف وشرح وجھة نظره.  •

 2018/2019خالل  العام الحالي بھا اعضاء ھیئة التدریس كشف باالعمال المھنیة التى قام   )19مرفق رقم (یبین    
 
 نوعیة المعارین ودرجاتھم وتخصصاتھم . 66 

ج�ودة م�ن ف�ى تخصص�ات غی�ر مو ،مكمل�ین ل�زمالئھم المعین�ین ،ف�ى تخصص�اتھم ینناصر من أعضاء ھیئة التدریس ممیزیعمل المعھد جاھدا على ضم باالعارة ع
والجدول   ،ساعدأستاذ م 2منھم   %17.8عضوھیئة تدریس معین ومعار بنسبة  28أعضاء ھیئة تدریس معارین من عدد اجمالى  5یوجد فى المعھد عدد  ،المعینین

 وتخصصھم الدقیق وكذلك درجاتھم العلمیة والجھة المعار منھا ،ء ھیئة التدریس المعارین الى المعھدقائمة بأعضاالتالى یبین 
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التخصص  القسم العلمى االسم م

یقالدق تاریخ بدء  الدرجة العلمیة 
 جھة االنتداب العمل بالمعھد

 بورسعیدكلیة الھندسة  جامعة  2018 / 9 /1 استاذ مساعد السكة الحدید الھندسة المدنیة ـىأ.م.د. محمد أسماعیل علــــــــــــــــ 1

 كلیة الھندسة  جامعة المنصورة 2016/ 20/8 استاذ مساعد ھیدرولیكا الھندسة المدنیة الغندوراحمد عبداللطیف  حمدى أ.م.د. 2

 كلیة الھندسة  جامعة المنصورة 2014/ 7/4  مدرس ھندسة الرى الھندسة المدنیة دــــــــــــــد. سامر محمد محمد العبـــ 3

 بورسعیدجامعة كلیة الھندسة   2017 / 9 /1 مدرس منشأت معدنیة الھندسة المدنیة رفیق ودیع عبدالمسیح صلیـــــــــبد.  4

 كلیة الھندسة  جامعة المنصورة 2017 /9 /16 مدرس ھیدرولیكا الھندسة المدنیة دد. محمد احمد عبدالھادى عیـــــــــــــ 5
 

 المنتدبین جزئیا وتحلیل بیاناتھم. 67
 6أس�تاذ +  7عض�و ھیئ�ة ت�دریس ( 14مص�ریة بواق�ع دریس من الجامع�ات التدعیما لنقص األساتذة في بعض األقسام عمل المعھد على انتداب أعضاء ھیئة ت

 مدرس) ، الجدول التالى یبین الدرجات العلمیة والتخصص الدقیق والحمل التدریسى  1أستاذ مساعد + 
 

 )2018/2019جزئياًبالمعهد للعام الجامعي ( المنتدبون ندبا أعضاء هيئة التدريسبقائمة 
 

 تاریخ المیالد القسم العلمي االسم م

 جةالدر
إجمالي الحمل 

الدراسي 
 األسبوعي

الدرجة  الجامعة المنتدب منھا
 العلمیة

تاریخ 
الحصول 

 علیھا

 التخصص الدقیق

 أستاذ وعمید كلیة الھندسة جامعة بورسعید السابق ساعات 6 منشآت معدنیة 1992 الدكتوراه 20/10/1961 الھندسة المدنیة ا.د. محمد محمد الغنـــــــــدور 1

 أستاذ ووكیل كلیة ھندسة طنطا للدراسات العلیا ساعات 6 قوى میكانیكیة 1997 الدكتوراه 14/10/1961 العلوم األساسیة أ.د. عبد النبى البیومى قابیـــل 2

 یة ھندسة بورسعید لشئون الطالبأستاذ ووكیل كل ساعات 6 ھندسة كیمیائیة 2003 الدكتوراه 04/01/1970 الھندسة الكیمیائیة أ.د. طھ إبراھیم محمد فـــــراج 3

 أستاذ بكلیة العلوم جامعة دمیاط ساعات 6 ءكیمیا 1990 الدكتوراه 23/07/1958 الھندسة الكیمیائیة أ.د. أشرف عبد العزیز البنــدارى 4

 بكلیة العلوم جامعة دمیاط أستاذ ساعات  6 ءكیمیا 1996 الدكتوراه 21/06/1965 الھندسة الكیمیائیة أ.د. السید محمد محمد المرســـى 5
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 أستاذ بكلیة الھندسة جامعة المنصورة ساعات  6 قوى میكانیكیة 2000 الدكتوراه 02/09/1967 العلوم األساسیة أ.د. محمد غصوب سعفان موســـى 6

 دمیاط بكلیة الھندسة جامعةأستاذ  ساعات 6 اتصاالت 1989 الدكتوراه 30/10/1954 االتصاالتھندسة  ا.د. اسامھ على محمد عرابـــــى 7

 أستاذ مساعد كلیة الھندسة جامعة المنصورة ساعات  6 الھندسة المدنیة 1997 الدكتوراه 03/04/1964 الھندسة المدنیة أ.م.د. محمد حافظ سعد مطحنـــة 8

 أستاذ مساعد كلیة الھندسة جامعة المنصورة اعاتس 6 نقل ومرور 2012 الدكتوراه 05/08/1980 الھندسة المدنیة أ.م.د. عالء رشاد جبـــــــــــر 9

 ساعات 6  االتصاالت 2010 الدكتوراه 01/07/1975 االتصاالتھندسة  ا.م.د. ھیثم حسین عبد اللــــــھ 10
أستاذ مساعد بمعھد بحوث اإللكترونیات التابع 

 لوزارة التعلیم العالي
 أستاذ مساعد بھندسة طنطا ساعات 6 ریاضیات 2009 الدكتوراه 13/01/1970 العلوم األساسیة أ.م.د. محمد شكري محمد نایـــل 11

 استاذ مساعد بھندسة كفر الشیخ ساعات 7 الكترونیات واتصاالت 2013 الدكتوراه 01/01/1974 ھندسة اإلتصاالت أ.م.د. بدیر بدیر یوســــــــف 12

 أستاذ مساعد بھندسة دمیاط ساعات 6 ریاضیات 2006 الدكتوراه 02/05/1970 علوم اساسیة ا.م.د. معتز صالح محمد الزكـــى 13

 مدرس بكلیة الھندسة جامعة بورسعید ساعات 6 خرسانة 2017 الدكتوراه 15/11/1976 الھندسة المدنیة د. شادي رزق راغب حسن  14
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 تعليميــــةال تخدمــاالجودة . 6
 

 معات.  الحصول على المعادلة من المجلس األعلى للجا69
 

لھندسى لمعادلة درجة البكالوریوس فــى ، وتقدم المعھد للجنة القطاع ا06/09/2007بتاریخ  2438أنشأ المعھد العالى للھندسة والتكنولوجیا بدمیاط الجدیدة بالقرار الوزارى رقم 
 ، 2012 الھندسة المدنیة والھندسة الكیمیائیة وھندسة اإلتصاالت واإللكترونیات مع تخرج أول دفعة عام

 ، 2012/  06/  03بتاریخ  159وحصل على المعادلة ألول مرة بالقرار الوزارى رقم  •
  2013لخریجى  19/09/2012بتاریخ  230وتم تجدیدھا بعد ذلـك بالقرار الوزارى رقم  •
بالمعادل�ة  25/7/2017بت�اریخ  234تجدی�د ت�م ب�القرار رق�م . وأخ�ر 2015و 2014للعم�ل لخریج�ى  22/04/2014بتاریخ  90وتم التجدید للمرة الثالثة بالقرار الوزارى رقم  •

 مدة عامینل بالمعادلة لقسمى ھندسة االتصاالت وااللكترونیات والھندسة الكیمیائیة. 25/7/2017بتاریخ  235لقسم الھندسة المدنیة، والقرار الوزاري رقم 
 ادلة لتجدید المع 15/10/2018تقدم المعھد للحصول على المعادلة بتاریخ    •
 

تم تقییم یجب أن یتوفر الئحة دراسیة كاملة واضحة وحدیثة نسبیا وصادر بھا قرار وزاري ومعتمدة ومختومة من الوزارة. و. 70 
 الب.مدى حداثتھا، والتزامھا بالمعاییر القیاسیة للجودة، ومدى إتاحة نسخ منھا للطالب وھل یوجد دلیل للط

معھد منذ ھذا التاریخ بنظ�ام حیث بدأت الدراسة بال ،2007/  9/  6بتاریخ  2438وجیا بدمیاط الجدیدة بالقرار الوزارى رقم أنشأ المعھد العالى للھندسة والتكنول
 ومختومة من الوزارة    3/3/2012فى  236ھا بالقرار الوزارى رقم وتم إعتماد  ،الساعات المعتمدة

راس�یة ات، والب�رامج الدتوى على الالئحة االساسیة للمعھد وبھا قواعد القبول والتسجیل واالمتحان�یبین صورة معتمدة من الالئحة الدراسیة تح )23مرفق رقم (
 .، التى یقدمھا المعھد ومرفق بھ صورة من قرارالوزارى ببدء العمل بھا

ادھ�ا إعتمویم لمراجعتھ�ا ة وأرس�لت لقط�اع التعل�فقد تم إعداد آلئحة دراسیة بنظام الفصول الدراسی ،إستجابة لتوصیة لجنة قطاع المعاھد الصناعیة والھندسیةو •
بواس�طة لجن�ة القط�اع  وك�ذلك اللجن�ة المش�كلة ،ادارة المعھد التعدیالت المطلوبة م�ن االدارات المختلف�ة ف�ى ال�وزارة توتابع ،2016/  04/  13وذلك بتاریخ 

، الموافقة النھائیة علیھا العتمادھا النھائي وذلك بعد لالئحة العلمیة 8/2/2018لالئحة اإلداریة وبتاریخ  24/10/2017، وقد أرسلت الالئحة بتاریخ  الھندسى
 . وقد اعید طباعتھا  وارسالھا العتماد معالى األستاذ الدكتور وزیر التعلیم العالى
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بة إدارة المعھ�د مرجعی�ة، وم�دى اس�تجاتقری�ر م�ن اإلدارة المركزی�ة للتعل�بم الخ�اص ع�ن حال�ة تح�دیث الئح�ة المعھ�د طبق�ا لالط�ر ال )24مرف�ق رق�م ( كما یب�ین
 معتمدا من االدارة المركزیة للتعلیم الخاص للتظویر وتعدیل الالئحة طبقا لطلبات لجنة القطاع

 

في مستوى  كادیمیةھل تم ذكر معاییر أكادیمیة للبرنامج؟ ھل المعاییر األكادیمیة تحقق مواصفات الخریج؟ ھل المعاییر األ .71
 للتخصص كحد أدني أو أعلي منھا؟   NARSلمرجعیة القومیةالمعاییر األكادیمیة ا

  3/3/2012فى  236بالقرار الوزارى رقم أوال: في الئحة الساعات المعتمدة والتي تم اعتمادھا 
المعاییر الھندسیة للمؤسسة  لىعكلیا اعتمدت  المعاییر االكادیمیة، وھذه  ILOsوأھداف البرنامج ومخرجات التعلیم المتوقعة  یوجد لكل برنامج الرؤیة والرسالة

 بعد ذلكمنھا  NARSتم استنباط المعاییر االكادیمیة المرجعیة القومیة  ABET وھذه المعاییر،  ABETالدولیة 
 لعالىانیا: الآلئحة الدراسیة بنظام الفصول الدراسیة والتي أرسلت العتمادھا النھائي من  معالى األستاذ الدكتور وزیر التعلیم اث

وقعة رجات التعلیم المتوأھداف البرنامج ومواصفات الخریج الھندسیة العامة ومواصفات الخریج الخاصة بكل تخصص، ومخ لكل برنامج الرؤیة والرسالة یوجد
ILOs  ا لمعاییر االكادیمیة المرجعیة القومیة  بنیت كاملة على المعاییر االكادیمیة.... الخ ، للبرنامجNARS 

 
تحقق  للبرامج  ILOsمذكورة بالتوصیف؟ ھل  ILOsامج المستھدفة من تعلم الطالب من معارف ومھاراتھل مخرجات البر. 72

 طالب للمھارات؟المقررات للتحقق من ذلك؟ ھل المصفوفة تظھر اكتساب ال ILOsالمعاییر األكادیمیة لھا؟ ھل تم وضع مصفوفة 
  3/3/2012فى  236رار الوزارى رقم بالقأوال: في الئحة الساعات المعتمدة والتي تم اعتمادھا  

حة تم ذكر  المخرجات والمعاییر االكادیمیة، وفى وصف المقرر في الالئ ILOsوأھداف البرنامج ومخرجات التعلیم المتوقعة  یوجد لكل برنامج الرؤیة والرسالة
 البالتعلیمیة المتوقعة للمقرر بالنسبة الى اھداف البرنامج، وكذلك طریقة ونسب تقویم الط

 . ثانیا: الآلئحة الدراسیة بنظام الفصول الدراسیة والتي أرسلت العتمادھا النھائي من  معالى األستاذ الدكتور وزیر التعلیم العالى
م المتوقع�ة تعلیوأھداف البرنامج ومواصفات الخریج الھندسیة العامة ومواصفات الخریج الخاصة بكل تخصص، ومخرجات ال یوجد لكل برنامج الرؤیة والرسالة

ILOs �ررات ومص�فوفةللبرنامج والمعاییر االكادیمیة، وفى وصف المقرر في الالئحة تم ذكر طریقة ونسب تق�ویم الطال�ب،  ولك�ل برن�امج ت�م عم�ل ش�جرة المق 
 تحقق المعاییر االكادیمیة للبرنامج، وتظھر اكتساب الطالب للمھارات.للمقررات  ILOsالمخرجات التعلیمیة المتوقعة 
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 میة؟یر األكادیللمعای ھل تم تحدید أسالیب تقویم الطالب؟ بالبرنامج؟ بالمقررات؟ ھل تم وضع آلیة للتأكد من تحقیق البرنامج .73
لیمی�ة التع ن جمیع النتائجمھدف إلى التحقق والتي تللطالب التقویم ھذا أسالیب وكذلك  في كل من الالئحتین تم ذكر نسب تقویم الطالبفى كل من البرنامج والمقرر،

 التى تنص على: من توصیف المقررات ومن الالئحة ذلك  ویتضح ،تحقیقھا فى الخریج بشكل مالئم المستھدف
  ذه االختباراتھبین  توزع الدرجاتتو ،باإلضافة لالختبار النھائى ، اختبار نصف الفصل وجود اختبارات دوریة محددة الموعد یتم تطبیقھا على الطالب •
  متنوعة مابین عملیة وشفھیة وتحریریةوجود اختبارات  •
 وجود تقویم للطالب من خالل االبحاث والتقاریر التى یقدمھا في المقررات المختلفة •

 عینة من ملف المقررات )31مرفق رقم (یبین 
 

  مدى جدیة التدریب العملي المیداني، وتوفیر أماكن للتدریب ومتابعة المتدربین وتقییمھ بشكل مناسب. 74
ذل�ك و ،مص�انع والمؤسس�اتئحة الداخلیة للمعھد على أن "یؤدى الطالب التدریب المیدانى الذى یقره المعھ�د لم�دة ثمانی�ة أس�ابیع بالالمن ال 191المادة  تتضمن

ك�ذلك و ،ق�ات العملی�ةبیبعد اإلنتھاء من إمتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمستوى الثالث. ویھ�دف ھ�ذا الت�دریب إل�ى رب�ط م�ا درس�ة الطال�ب ف�ى المعھ�د بالتط
ى النح�و ویك�ون توزی�ع درج�ات الت�دریب عل�  ومحدد بالالئحة كیفیة اإلشراف وتوزیع�ھ عل�ى ط�اقم لإلش�راف. ،إكتساب بعض المھارات فى مجال التخصص

 التالى :
 % من النھایة العظمى توضع بمعرفة مشرف المعھد.    25
 دریب.% من النھایة العظمى توضع بمعرفة مشرف جھة الت 25
 % من النھایة العظمى لمناقشة التقریرالمقدم من الطالب. 50

 ویعتبر إجتیاز ھذا التدریب بنجاح شرطاً من شروط التخرج.
 وی�تم للت�دریب، أكب�ر ق�در م�ن أم�اكن ویعمل المعھد جاھدا من خالل ادارة التدریب على مخاطبة الشركات والمؤسسات الص�ناعیة واالتف�اق معھ�ا عل�ى ت�وفیر

دریب بواس�طة ، وی�تم االش�راف عل�ى الط�الب اثن�اء فت�رة الت�الطالب على ھذه االماكن طبقا لش�روط الش�ركة أو المؤسس�ة الص�ناعیة ورغب�ات الط�الب توزیع
 مشرف میدانى من جھة التدریب ومشرف اكادیمى من المعھد (عضو ھیئة تدریس أو ھیئة معاونة)، ثم امتحان الطالب في التقریر المقدم.

 . 2018فى صیف موقع ومصنع ومؤسسة صناعیة   26فى حوالى  طالب وطالبة   433ریب عدد حوالى  وقد تم تد
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ریب جدیة دور المعھد فى ایجاد فرص تدموضحا فیھ  2018بیان كامل وتفصیلى عن التدریب المیدانى للطالب خالل صیف  )23مرفق رقم (یوضح 
 مراحل. 4من خالل  وكیفیة ادارة التدریب ،للطالب

 
 ھل ھناك مراجع علمیة مذكورة بالالئحة، أم مذكرات معدة بواسطة أعضاء ھیئة التدریس  . 75

طالب لا یحثمكتبة وفرة في الیحدد عضو ھیئة التدریس في أول محاضرة المراجع الحدیثة التي سیعتمد علیھا والمتوولكن اللوائح لم یذكر بھا مراجع علمیة، 
 لتمارینوا من خالل البحوث  استخدامھاعلى 

 
 ، ومامدى حداثتھا؟. ھل یوجد نسخ من المراجع العلمیة بمكتبة المعھد76

  1146اللغة العربیة و ب 656منھم عنوان  1802وعدد  ،بلغات اخرى 1594باللغة العربیة و  1245منھم كتاب   2839تضم المكتبة التقلیدیة عدد حوالى  •
   بلغات اخرى

 وھى تغطى غالبیة المقررات ،جمیعھا من مواقع مجانیة االستخدام ،عنوان1875 تضم المكتبة االلكترونیة عدد حوالى •
 المراجع الورقیة والمراجع االلكترونیة متنوعة وتغطى غالبیة التخصصات الرئیسیة والفرعیة ببرامج المعھد  •
 المراجع جمیعھا حدیثة  •

 لنسخ من كل مرجعكشف بالمراجع العلمیة المتوفرة بالمكتبة وعدد ا )24مرفق رقم (یعرض 

 
تجارب  تاج إلىنوعیة التجارب وتوافقھا مع متطلبات المقررات المختلفة، وھل یوجد تجارب عملیة تناسب مضمون أي مقرر یح. 77

  عملیة.
وتزود  ، المختلفة المقررات لباتمتط مع وتوافقھا التجارب ونوعیة ، التعلیمیة للعملیة المناسبة یتوافر لدى المعھد العدد المآلئم من الورش والمعامل العملیة

واالجھزة  ،ة التعلیمیةخدمة بالعملیتقائمة بالمعامل والورش المس )27مرفق رقم (ویبین المعامل بجھاز حاسب وداتا شو محمول لعرض فیدیوھات التجارب،  
  المتوفرة  بكل معمل وكذلك التجارب الممكن القیام بھا والمقرر الذى یفرضھا على الطالب
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حیح، جید وص أسلوب تعریف جمیع أعضاء ھیئة التدریس والفریق المعاون والعاملین بمعاییر جودة األداء، وتطبیقھا بشكل. 78
 املة لكافةكتوعیة  وھل یتم عمل ندوات ودورات تدریبیة داخل أو خارج المعھد یشارك فیھا أي من العاملین بالمعھد. ھل تم عمل

 عدد الدورات وتطویرھا یعتمد على عمر المعھد.العاملین بالمعھد بطرق الجودة. 
 توعیة كاملة لكافة العاملین بالمعھد بطرق الجودةو أوال: أسلوب تعریف العاملین بمعاییر الجودة

(أعضاء ھیئة ملین تم تحدید فترة ثابتة في الجدول تم تخصیصھا لعمل المحاضرات وورش العمل للتعریف بمعاییر جودة األداء لجمیع العا 2013منذ عام  •
 التدریس والھیئة المعاونة واالداریین) 

 من العاملین (أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واالداریین)  بالمعھد 80یشارك في اعمال معاییر الجودة عدد  •
  في مجالس االقسام، ومناقشة تخلیل الورقة االمتحانیة جمیع أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة یساھمون في عمل ملف المقرر •

 ثانیا: ندوات ودورات تدریبیة خارج وداخل المعھد:
الى  5/3/2018ن مندوة وورشة عمل داخل المعھد خالل الفترة  28تقریر مختصر عن أعمال وحدة الجودة، والمبین بھا عمل  )27مرفق رقم (یعرض  •

 المعھد داخل وخارج وحاضر بھا خبراء منالھیئة المعاونة واالداریین)  (أعضاء ھیئة التدریس وحضرھا العدید من العاملین بالمعھد  29/1/2019

 شخاصا 4دوره لعدد  17، وعددھا كشف بأسماء العاملین بوحدة الجودة والدورات التدریبیة التي حصلو علیھا  )29مرفق رقم (یعرض  •

 ي حصلو علیھااعضاء ھیئة التدریس والدورات التدریبیة التكشف بأسماء  )16مرفق رقم (یعرض    •
 

ع دراسي ممدى توافق التخصصات الدقیقة ألعضاء ھیئة التدریس مع المناھج والمقررات وذلك بتحلیل كامل للجدول ال  .79
 بیانات القائمین بالتدریس وتخصصات أعضاء ھیئة التدریس المعینین والمعارین والمنتدبین.

د ات، ویسعى المعھیئة التدریس المعینین والمعارین من الجامعات األخرى المناھج والمقرران تغطى التخصصات الدقیقة العضاء ھ علىجاھدا یعمل المعھد 
ض�وھیئة ت�دریس ع 28انتداب أعضاء ھیئة تدریس ممیزین لتعطیة التخصصات الدقیقة الغیر متوفرة ف�ي ھیئ�ة الت�دریس المعین�ین والمع�ارین، باإلض�افة ال�ى 

    مدرس) 1، أستاذ مساعد 6أستاذ،  7منھم ( عضو ھیئة تدریس منتدب  14معین ومعار یوجد 
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 مدى التزام ھیئة التدریس بالمنھج الموجود في الالئحة.  .80
 ل الخطوات التالیة:من خالوحدة الجودة و  مجالس األقسام، وذلك من خالل متابعة الئحةلیلتزم أعضاء ھیئة التدریس بمحتوى المقرر (المنھج) الموجود با       
 ررات یتم توزیع محتوى المقرر المذكور بالالئحةعند توزیع المق •
 ھى على أسابیع الدراسة ودراسة تقریر المقرر السابق ومدى االلتزام فیھ والتوصیات التي بیتم دراسة مواصفات المقرر وتوزیع المحتو •
 ى والخطة الزمنیة یتم في كل مجلس استعراض ماتم تدریسھ في المقرر في الفترة بین المجلسین ومدى االلتزام بالمحتو •
 بعد امتحان نصف الفصل وامتحان نھایة الفصل الدراسى یتم تحلیل الورقة االمتحانیة ودراسة مدى تغطیتھا للمحتوى العلمى وذلك  •
  بعد اعالن نتیجة االمتحان یتم كتابة تقریر المقرر ودراستھ   •

 مدى تكامل المادة العلمیة بین القائمین بالتدریس لنفس الطالب. .81
 التالى: خالل مجالس األقسام ومتابعة التزام أعضاء ھیئة التدریس بالمحتوى العلمى للمقررات، یتم من
 المختلفة  التحقق من عدم تكرار تدریس أجزاء علمیة في المقررات •
 ي مقررات أخرىیھا أجزاء أخرى فتنسیق لیراعى التدریس المسبق لألجزاء التي تعتمد علالیتم  التي تدرس للطالب في نفس الوقت عة المقرراتمجمو فى •
    التكامل بین المقررات التى یتم تدریسھا على التوالي كمتطلب اساسى لمقرر آخریراعى  •

جود ومل أو مدى حداثة األجھزة والمعدات بالمعامل والورش، وھل تعمل بكفاءة، وتحدید وجود نقص في أجھزة في أي مع .82
 أجھزة ال تعمل.

مختبرات اللیة ووالورش من خالل التحدیث المستمر لألجھزة السریعة التطور كالحاسبات ا دبث المعامل والمختبراتیعمل المعھد جاھدا على تح
 باالخص معمل المساحة، واألجھزة بحالتھا الحالیة تعمل بكفاءة  الخاصة بالھندسة المدنیةاالتصاالت، وتجدید األجھزة 

ر القی�ام بھ�ا والمق�ر واالجھزة المتوفرة  بكل معمل وك�ذلك التج�ارب الممك�ن ،لمسخدمة بالعملیة التعلیمیةقائمة بالمعامل والورش ایستعرض  )27مرفق رقم (
 الذى یفرضھا على الطالب
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 ھل یوجد خطط للصیانة المستمرة، وھل توجد خطط إحالل وتجدید للمعامل والورش. .83
د ألجھزة، ویوجحالل للشركات الموردة لألجھزة من خالل أعمال الصیانة واالیعمل المعھد على انتظام خطط الصیانة المستمرة من خالل التعامل مع ا

 الفواتیر الخاصة بالشراء والصیانة واالحالل

 مدى تنوع المراجع العلمیة بالمكتبة بشكل عام، ومدى تردد الطالب علیھا. .84
باللغة العربیة و  656م منھعنوان  1802وعدد  ،بلغات اخرى 1594و باللغة العربیة  1245منھم كتاب   2839عدد حوالى المطبوعة تضم المكتبة التقلیدیة  •

   بلغات اخرى  1146
 وھى تغطى غالبیة المقررات ،جمیعھا من مواقع مجانیة االستخدام ،عنوان1875تضم المكتبة االلكترونیة عدد حوالى  •
 یة والفرعیة ببرامج المعھد المراجع الورقیة والمراجع االلكترونیة متنوعة وتغطى غالبیة التخصصات الرئیس •
 المراجع جمیعھا حدیثة  •
 . بذلك یتردد الطالب على المكتبة بجزئیھا باعداد جیدة ویسجل كل زائر اسمھ فى السجالت الخاصة من خالل تكلیف الطالب باالبحاث والتقاریر •

 ھل یوجد بالمكتبة حاسبات لیمكن االطالع على المراجع اإللكترونیة. .85
 جھاز حاسب الى  2بھا عدد یوجد  :ةمطبوعالمكتبة ال •
 وأماكن الستخدام اجھزة الالب توب الطالبیة  جھاز حاسب 13بھا عدد یوجد الكترونیة:  مكتبة •
 یمكن لكل االعضاء استخدام المكتبة االلكترونیة من مكاتبھم أو أى مكان فى المعھد طالما موصل بالشبكة الداخلیة •
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  –عنوان  1802ابا و كت 2839 -2م100المكتبة التقلیدیة 
 مبیوتر ویدوى باستخدام تقسیم دیوى العشرىمفھرسة بالك

 مواقع مجانیة -كتاب  1875 -مبیوترك 14 -2م40المكتبة الرقمیة 
كة یمكن الدخول الى موقع المكتبة من أى مكان فى المعھد متصل بالشب

 الداخلیة

  

لسرعة اتناسب ر خدمات اإلنترنت بكل مباني المعھد وبسرعة مناسبة (تھل توجد قاعات للمناقشة بكل قسم علمي، ھل تتوف .86
 مع عدد أعضاء الطالب بالمعھد).

یمك�ن اس�تخدامھا، وك�ذلك یمك�ن اس�تخدام الم�درجات والقاع�ات الدراس�یة حی�ث بھ�ا ك�ل الوس�ائل    24ذك�رت ف�ي البن�د  2م70توجد قاعة للمناقشة عام�ة بمس�احة 
      ووالداتا شالصوتیة والسمعیة و
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 حج�رات والمكات�بال –المعام�ل  –القاع�ات  –بم�ا ف�ى ذل�ك الم�درجات   WiFiتتوفر خدمة االنترنت فى كل مبانى المعھد من خ�الل الخدم�ة الس�لكیة والالس�لكیة 
 وھى مناسبة جدامیجابایت   32  وذلك بسرعة

 طالب  50سعة   2م70رووم)   سیمنـــارمناقشة (قاعة 

 مدخلین –وسائل اطفاء LCD - شاشة  -شاشة عرض ثابتة  -داتا شو - وسائل سمعیة –تكییف  2
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، اإللكترونیةوطبوعة تقدیر مدى توافر كافة الخدمات المناسبة للعملیة التعلیمیة وعلى األخص مدى توافر خدمات المكتبة الم .87
 وبشكل عام یجب تقدیر حجم الدعم األكادیمي للطالب.

 عة والمكتبةتوافر خدمات المكتبة المطبو
 لتوجیھ الطالب الى مایرید  متخصصونتتوفر خدمات المكتبة المطبوعة والمكتبة االلكترونیة طوال الوقت ویوجد أمناء مكتبة   •
بھا عدد و یوجد  م،عنوان، جمیعھا من مواقع مجانیة االستخدا1875تضم المكتبة االلكترونیة عدد حوالى وكتاب   2839عدد حوالى المطبوعة تضم المكتبة   •

 وأماكن الستخدام اجھزة الالب توب الطالبیة جھاز حاسب 13
 ة المراجع جمیعھا حدیثو المراجع المطبوعة والمراجع االلكترونیة متنوعة وتغطى غالبیة التخصصات الرئیسیة والفرعیة ببرامج المعھد  •

مكتبیة سواء لساعات الاالشأن وتفعیلھ بصورة جیدة، حیث یتم تفعییل إدارة المعھد لھا منھجیة واضحة فى ھذا : الدعم االكادیمى للطالب المتعثرین
لى مزید من إى حاجة باإلضافة إلى توعیة الطالب بأنھم فى حالة إذا كانت ھناك بعض الموضوعات التى ف ،ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة
ص م تحدید الشخھا ویمكنھبطلب الدعم األكادیمى محددا بھ النقاط المطلوب شرحى او من خالل المرشد االكادیماإلیضاح أن یتقدموا بطلب لرئیس القسم 

ً لھذه المھمة ویعلن الطالب بذلك ویحدد المكان (بداخل المع ،المرغوب فیھ م لجمیع توقیت المآلئھد) والویكلف رئیس القسم (أو العمید) من یكون مآلئما
 توى األول.ى لطالب المسالكادیم، كما انھ یتم تحدید موعد ثابت (یوم األربعاء) لعمل الدعم اطالبى الدعمكون فى أیام الراحة لطالبى الدعم وفى الغالب ی

 بتوفیر دعم اكادیمى لھم فیما یدرس اثناء فترة اداءھم لمباریاتھم دعم الطالب المتفوقین ریاضیا والملتحقین في المنتخبات
 

دى مالءمة وم كامللتقدیر مدى تغطیة االمتحان للمحتوى العلمي للمقرر بالاالطالع على عینة عشوائیة من أوراق االمتحان  .88
 أسئلة االمتحان لقیاس نواتج التعلم المستھدفة كما ذكر في الئحة المعھد.

 الى:ة التلضمان تغطیة االمتحان للمحتوى العلمى للمقرر بالكامل وقیاس نواتج التعلم المستھدفة یتم من خالل مجالس األقسام وإدارة الجود 
 عند توزیع المقررات یتم توزیع محتوى المقرر المذكور بالالئحة •
 ھیتم دراسة مواصفات المقرر وتوزیع المحتوى على أسابیع الدراسة ودراسة تقریر المقرر السابق ومدى االلتزام فیھ والتوصیات التي ب •
 ین ومدى االلتزام بالمحتوى والخطة الزمنیة یتم في كل مجلس استعراض ماتم تدریسھ في المقرر في الفترة بین المجلس •
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ل تح�ان نھای�ة الفص�وذل�ك بع�د امتح�ان نص�ف الفص�ل واموقی�اس ن�واتج ال�تعلم المس�تھدفة یتم تحلیل الورقة االمتحانیة ودراسة مدى تغطیتھا للمحتوى العلم�ى  •
 الدراسى 

 لمستھدفةاتغطبة ماتم تدریسة للمحتوى العلمى وقیاس نواتج التعلم لقیاس مدى   بعد اعالن نتیجة االمتحان یتم كتابة تقریر المقرر ودراستھ  •
نات المتحااھل تصحیح االمتحانات یتم بصورة جیدة؟ ما مدى كفاءة التصحیح من خالل مراجعة عینة عشوائیة من أسئلة  .89

  وكراسات اإلجابة.
 عند تصحیح أوراق اإلجابة یراعى التالى:

یعلن واء االمتحان عد انتھترول المركزى یسلم أستاذ المقرر معھ اإلجابة النموذجیة في مظروف مغلق الیفتح اال بعند تقدیم أسئلة االمتحان الى الكن •
 للطالب

عند تظلم  لمعلن للطالباإلجابة استخدام نموذج ایراعى عند التصحیح  االلتزام باالجابة النموذجیة مما یتیح العدالة في التصحیح واتمامھ بكفاءة عالیة، و •
 طالبال

 ویتم التوقیع على غالف ورقة االجابةمن أعضاء ھیئة التدریس متخصصین  2یتم التصحیح بواسطة عدد  •
وجور  مقرر عندبالورقة ومتابعة مصحح البواسطة الكنترول المختص من ناحیة تصحیح كل جزء موجود  وھى على السرى یتم مراجعة ورقة اإلجابة •

 للدرجات ومطابقتھا بغالف ورقة االجابة أجزاء غیر مصححة ، مع مراجعة التجمیع

 راجعة.ھل تم تحدید كیفیة تشكیل لجان الممتحنین؟ وھل تتم بصورة صوریة وینفرد المحاضر بجمیع األعمال دون م .90
ن بجانب ثا دریست، ویكلف عضو ھیئة بواسطة مجالس األقسام، ویصدر بھا قرار من عمید المعھد رئیس عام سیر االمتحانات تشكل لجان الممتحنین
  إلجابةاویتم توقیع كل منھما على ورقة ، ویراعى دقة التخصص في اختیار المصححین، والینفرد احدھما بالتصحیح، المحاضر بالتصحیح 

 ھل یتم توفیر المادة العلمیة لجمیع المحاضرین على االنترنت، ما نسبة المقررات المتوفرة. .91
طالب قبل طلع علیھا المعھد والذى یحمل أستاذ المقرر فیھ المحاضرات (البوربوینت) لمقررة أسبوعیا  لیعلى موقع ال  MOODLEیتم استخدام برنامج  

لیحلھا الطالب   Quizموعد المحاضرة او اى وقت، كما یحمل شرائط الفیدیو والمساعدات التعلیمیة التى توضح موضوع المحاضرة ، كما یحمل أسئلة 
 ي المحاضراتمقررا تدرس خالل الفصل الدراسى الحالي، وبمكن للمحاضر استخدامھ ف 40م تحمیل مایقرب من اونالین ویقیمھا األستاذ، وقد ت
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ت ي منصاھل یتم تزوید الطالب بمصادر إلكترونیة مساعدة بھا معلومات إضافیة عن المنھج، وھل الجامعة مشتركة ف .92
 .science directتعلیمیة مثل 

فرة لكترونیة متوكتب االاذ المقرر بتحدید بعض الكتب االلكترونیة كمصادر الكترونیة مساعدة، على ان تكون ھذه الفي بدایة الفصل الدراسى یقوم أست
 ساعدم، ویسعى المعھد لالشتراك االن ببنك المعرفة لیستفید الطالب من امكانیاتھ كمصدر الكترونى بالمكتبة االلكترونیة بالمعھد

 ات حول المنھج ومناقشتھم فیھا.ھل یطلب من الطالب البحث عن معلوم .93
ھو محور العملیة التعلیمیة،  لیكون الطالب Learningالى تعلم  Educationتغییر مفھوم تنفیذ العملیة التعلیمیة بتحویلھا من تعلیم یعمل المعھد جاھدا على 

  وذلك كالتالى: لقینومسئول عن البحث عن المعلومة، مع محاولة تغییر اسلوب المحاضرة واالبتعاد عن اسلوب الت
 وذلك كجزء من المقرر ةیھندسالالمواد غالبیة زیادة التقاریر المقدمة عن ابحاث معدة بواسطة الطالب فى  -
، ل�خ......... ای�ة تصمیم المصنع، تكنولوجیا الصناعات فى الھندس�ة الكیمیائ عمل مشاریع صغیرة فى بعض المواد كالخرسانة واالساسات، ونظم االتصاالت، -

 ما یستلزم ذلك البحث على المادة التعلیمیة اإلضافیة التي یوفرھا المعھد من خالل المكتبة المطبوعة والمكتبة الرقمیة و
 والتي یسمح لھ فیھا بعرضھا ومناقشتھم فیھا االبحاث والتقاریر التى یقدمھا في المقرراتھذه  وجود تقویم للطالب من خالل -

 

 ني، ومتابعة الطالب من خالل الوسائط اإللكترونیة.استخدام أسالیب التعلم اإللكترو .94
 لكترونى، ومتابعة الطالب من خالل الوسائط االلكترونیة كالتالى: یتم االھتمام باستخدام اسالیب التعلیم اال   

عط�اء التوجیھ�ات لی�تم ا المق�ررط�الب ومعیدي للتواصل مع  فى شبكة التواصل االجتماعي والمشاریع لمقررات لاالساتذة بعمل جروب یقوم  لمتابعة الطالب •
  وتلقى االسئلة واالستفسارات واالجابة علیھا

ل رجعھا ف�ى المعم�ووضعھا فى موقع المعھد وفى المكتبة االلكترونیة لیحضرھا الطال�ب ف�ى منزل�ھ قب�ل الحض�ور ویس�ت ایجاد شرائط فیدیو للتجارب المعملیة •
  .قبل تطبیقھا

عل�ى موق�ع المعھ�د وال�ذى یحم�ل أس�تاذ   MOODLEیتم اس�تخدام برن�امج   active learner(متلقى) الى متعلم إیجابى  یتحول الطالب من متعلم سلبىكى   •
س��اعدات المق��رر فی��ھ المحاض��رات (البوربوین��ت) لمق��ررة أس��بوعیا  لیطل��ع علیھ��ا الطال��ب قب��ل موع��د المحاض��رة او اى وق��ت، كم��ا یحم��ل ش��رائط الفی��دیو والم
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مق�ررا ت�درس  40لیحلھ�ا الطال�ب اونالی�ن ویقیمھ�ا األس�تاذ، وق�د ت�م تحمی�ل م�ایقرب م�ن   Quizضوع المحاضرة ، كما یحمل أسئلة التعلیمیة التى توضح مو
 خالل الفصل الدراسى الحالي، وبمكن للمحاضر استخدامھ في المحاضرات 

 ب علىلتغلل ).. الخ، عملیات الطالء الكھربى، بعض الصناعات .صمثل التقطیر واإلمتصاعلى سبیل المثال العملیات (إستخدام أفالم فیدیو لشرح بعض  تم ی •
 نقص عدد بعض األجھزة والتجارب المعملیة المتاحة 

 نظرا لتوفر االنترنت فى قاعات المحاضرات یمكن لعضو ھیئة التدریس فتح اى موقع  لبیان اى معلومة كمقررات تكنولوجیا المعلومات. •

 ب، وتسلم التقاریر واألبحاث من خالل الوسیط اإللكتروني.ھل یتم الرد على استفسارات الطال .95

 من خالل الوسائط االلكترونیة كالتالى: والرد على استفساراتھم لكترونى، ومتابعة الطالب یتم االھتمام باستخدام اسالیب التعلیم اال
اعط��اء  لی��تم المق��رروط��الب معی��دي للتواص��ل م��ع  جتم��اعي ف��ى ش��بكة التواص��ل االوالمش��اریع لمق��ررات لاالس��اتذة بعم��ل ج��روب یق��وم  لمتابع��ة الط��الب •

  التوجیھات وتلقى االسئلة واالستفسارات واالجابة علیھا
معھد والذى یحمل على موقع ال  MOODLEیتم استخدام برنامج   active learnerیتحول الطالب من متعلم سلبى (متلقى) الى متعلم إیجابى كى  •

 لفصل الدراسى الحالي.تدرس خالل ا مقررا 40یحلھا الطالب اونالین ویقیمھا األستاذ، وقد تم تحمیل مایقرب من ل Quizأستاذ المقرر فیھ أسئلة 

مع  لتعاملھل یوجد نظام تعلیم إلكتروني، مع تحدید نسبة عدد أعضاء ھیئة التدریس الذین یستخدمون وسائل حدیثة ل .96
 الطالب.

ا الطال�ب قب�ل والذى یحمل أستاذ المق�رر فی�ھ المحاض�رات (البوربوین�ت) لمق�ررة أس�بوعیا  لیطل�ع علیھ� على موقع المعھد  MOODLEیتم استخدام برنامج  •
ھ�ا الطال�ب لیحل  Quizموعد المحاضرة او اى وقت، كما یحمل ش�رائط الفی�دیو والمس�اعدات التعلیمی�ة الت�ى توض�ح موض�وع المحاض�رة ، كم�ا یحم�ل أس�ئلة 

 ضرات مقررا تدرس خالل الفصل الدراسى الحالي، وبمكن للمحاضر استخدامھ في المحا 40میل مایقرب من اونالین ویقیمھا األستاذ، وقد تم تح
 معلوماتنظرا لتوفر االنترنت فى قاعات المحاضرات یمكن لعضو ھیئة التدریس فتح اى موقع  لبیان اى معلومة كمقررات تكنولوجیا ال •

 ا.نة للقاء الطالب وإرشادھم والتعرف على مشاكلھم وحلھمدى تخصیص أعضاء ھیئة التدریس ساعات مكتبیة معل .97
متابعة   تم فیھاساعات مكتبیة وساعات ارشاد اكادیمى ، ویعلن الجدول على حجرات أعضاء ھیئة التدریس،  ی یخصص في جدول كل عضو ھیئة تدریس

 الطالب علمیا وارشادھم وحل مشاكلھم، 

cHIco
Draft



)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 91                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

مرات كل فصل دراسى  3ي مواعید محددة غیر المذكورة في جداولھم بمعدل على مستوى المعھد كلھ ف البالمرشدین االكادیمیین مع الطكما یتم لقاء 
 كالتالى:

  في اسبوع التسجیل للمقررات الدراسیة یتم توجیھ وارشاد الطالب في اختیار مواده  •
سیة التي مواضیع الدراتحدید الویتم دراسة مشاكل الطالب وحلھا  بثالثة أسابیع، امتحان نصف الفصلاألسبوع الخامس یوم الثالثاء الفترة الثالثة، قبل  •

 نصف الفصل یحتاج الطالب لدعم اكادیمى فیھا قبل امتحان
ة مشاكل یع، یتم دراسبعة اساببأر امتحان نھایة الفصلبثالثة أسابیع وقبل  امتحان نصف الفصلاألسبوع الحادى عشر یوم الثالثاء الفترة الثالثة، بعد  •

متحان نھایة اھا قبل وحلھا، ودراسة نتیجة نصف الفصل الدراسى، وكذلك تحدید المواضیع الدراسیة التي یحتاج الطالب لدعم اكادیمى فی الطالب
 الفصل الدراسى

 ھل یترك للطالب حریة البحث عن مادة تعلیمیة إضافیة؟ وھل یسمح لھم بعرضھا ومناقشتھا؟ .98
ھو محور العملیة التعلیمیة،  لیكون الطالب Learningالى تعلم  Educationذ العملیة التعلیمیة بتحویلھا من تعلیم تغییر مفھوم تنفیعمل المعھد جاھدا على ی

  وذلك كالتالى: ومسئول عن البحث عن المعلومة، مع محاولة تغییر اسلوب المحاضرة واالبتعاد عن اسلوب التلقین
 ةیھندسالالمواد غالبیة لب فى زیادة التقاریر المقدمة عن ابحاث معدة بواسطة الطا -
، ل�خ......... ای�ة تصمیم المصنع، تكنولوجیا الصناعات فى الھندس�ة الكیمیائ عمل مشاریع صغیرة فى بعض المواد كالخرسانة واالساسات، ونظم االتصاالت، -

 طبوعة والمكتبة الرقمیة وما یستلزم ذلك البحث على المادة التعلیمیة اإلضافیة التي یوفرھا المعھد من خالل المكتبة الم
 والتي یسمح لھ فیھا بعرضھا  وجود تقویم للطالب من خالل االبحاث والتقاریر التى یقدمھا في المقررات -

 

 كیفیة إدارة حصص التمارین، ھل تترك للمعیدین وال یحضرھا أحد المحاضرین؟ .99
 عند تدریس التمارین یراعى التالى:

 المطلوبة   Quizئلة لمعاونة في تدریس المقرر لیحدد معھم الھدف من التمرین وكیفیة عرضھ وتحدید األسمع الھیئة ا یجتمع عضو ھیئة التدریس •
 قدر المستطاع یقوم الطالب بالتفكیر وحل التمارین قبل الدخول الى خصة التمرین ویتم تقویم ذلك في بدایة كل حصة  •

cHIco
Draft



)                              المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة30كود المعهد  : (  
 

 92                                     التوقیع                       القاضى  زغلول اإلسم  : أ.د. / محمد سعد             العمید :  
 

ل ة ذلك من خالم متابعارین بالتتابع حتى یتابع ویتعرف على كیفیة التدریس ، ویتیشرف أستاذ المقرر على التمارین ویحضر على األقل احد التم •
 مجلس القسم

 حرصا على انتظام الطالب في الحصص یتم تسجیل الغیاب الكترونیا خالل الخمسة دقائق األولى من الحصة •
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 قائمة بالمرفقات. 7
 

 
 

 المرفق م
     ةبدء الدراسبوبیان بتخصصات المعھد طبقا للقرارات الوزاریة واى قرارات وزاریة معدلة بعد ذلك.  ،اء المعھد صورة من القرار الوزاري بإنش 1
 بقة.الخبرات الساووالوظیفي  وضح التاریخ العلميی ،)رؤساء األقسام العلمیة، الوكیل، العمیدبیان معلومات عن إدارة المعھد، تحدد باختصار حالة كل منھم ( 2
 قائمة بأسماء جمیع العاملین من إداریین وفنیین ومؤھالتھم وخبراتھم والوظائف المعینین علیھا وتاریخ بدایة التعیین. 3
 .ونسبة أشغالھا ،وسعتھا وأقصى عدد من الطالب یشغلھا ،مساحتھا ،بیان بكافة قاعات التدریس (مدرجات/قاعات درس/قاعات رسم) 4
 قییم.تبین مساحتھا وعدد المستغلین وكافة البیانات الالزمة للت ،ن المخصصة للخدمات الفرعیة المتاحة بیان بالمكاتب وكافة األماك 5
 رسم توضیحي بأماكن مزاولة األنشطة الریاضیة والثقافیة والفنیة وكافة الفراغات بالمعھد. 6
 لعمل على تلبیة رغبات الطالب المنطقیة.عینة من استطالع رأى الطالب عن جودة الخدمات المقدمة وما یثبت تحلیلھا وا 7
 .یوضح األقسام العلمیة والتخصصات الدقیقة ألعضاء ھیئة التدریس المسكنین على األقسام العلمیة ،كادیمى للمعھد الھیكل األ 8
الي وإجم ،العمل م على رأسقرار وزاري یفید أنھبیان بتوزیع أعضاء ھیئة التدریس (المعینین/المعارین) على األقسام العلمیة وتخصصاتھم وتاریخ ورقم آخر  9

 .ة لكل منھم وتاریخ الحصول علیھاوالدرجة العلمی ،الحمل التدریسي لكل منھم
 ك.لنھ تعویضا لذتم تعیی تم استبدالھم وبیانات من ھلبیان بأعضاء ھیئة التدریس الذین تم حسابھم في التقییم السابق وتركوا العمل وسبب تركھم للعمل و 10
 ،لعملانھم على رأس أري یفید بیان بتوزیع الھیئة المعاونة ( المعیدین / المدرسین المساعدین ) على األقسام العلمیة وتخصصاتھم وتاریخ ورقم آخر قرار وزا 11

   .التسجیل یاناتلیھا وبوالدرجة العلمیة المسجل ع ،والدرجة العلمیة لكل منھم وتاریخ الحصول علیھا  ،وإجمالي الحمل التدریسي لكل منھم 
موافقة كلیتھ نتدب منھا، وكلیة المبیان بأعضاء ھیئة التدریس المنتدبین جزئیا وأمام كل منھم درجتھ العلمیة والقسم العلمى المنتدب علیھ وتخصصھ، والجامعة وال 12

 على االنتداب لھذا العام.
 قدمة.تلمشرف في وتاریخ التسجیل أو القید ورأى ا ،بھا لدرجة الماجستیر أو الدكتوراه  بیان حالة لكل معید أو مدرس مساعد من الجامعة المسجل 13
 ذلك.لیینھ تعویضا من تم تع وھل تم استبدالھم وبیانات العمل وسبب تركھم للعملبیان بأعضاء الھیئة المعاونة الذین تم حسابھم في التقییم السابق وتركوا  14
 .وتصنیفھم طبقا لدرجاتھم العلمیةلتدریس والفریق المعاون وتاریخ میالد كل منھم كشف بأسماء أعضاء ھیئة ا 15
 ھا.صلوا علیكشف بأعضاء ھیئة التدریس والجھات التي كانوا یعملون بھا من قبل ومدة العمل وخبراتھم التدریسیة والدورات التدریبیة التي ح 16
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 حتى اآلن. 2018 فبرایرأو قبولھا للنشر منذ نشرھا  تمكشف بأبحاث أعضاء ھیئة التدریس التي  17
أكثر دقة عن النشر  وأي معلومات ، (Impact Index)حول معامل تأثیر الدوریات التي تم النشر بھاالمجلس األعلى للجامعات بمكتبات الوحدة  منریر تق 18

 .العلمي لیمكن إثابة المعھد علي مستوى النشر العلمي
 .2018/2019التي قام بھا أعضاء ھیئة التدریس خالل العام الحالي  كشف باألعمال المھنیة 19

، لیمكن حسابھم في تحدید اوما یثبت حصولھم علیھ ،حتى اآلن 2018فبرایر قائمة بأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة الذین حصلوا على درجات أعلى منذ  20
 القدرة اإلستیعابیة للمعھد.

ر ورة من القراصمرفق بھا و ،والبرامج الدراسیة التي یقدمھا المعھد  ،ئحة الدراسیة تحتوى على قواعد القبول والتسجیل واإلمتحانات صورة معتمدة من الال 21
 الوزاري ببدء العمل بھا.

الالئحة  تطویر وتعدیلالمعھد ل تجابة  إدارةومدى اس ،تقریر من اإلدارة المركزیة للتعلیم الخاص عن حالة تحدیث وتعدیل الئحة كل معھد طبقا لألطر المرجعیة  22
 معتمدا من اإلدارة المركزیة للتعلیم الخاص. ،طبقا لطلبات لجنة القطاع 

      مع توضیح دور المعھد في إیجاد فرص تدریب جدیة للطالب في الصناعة. ، 2018بیان كامل عن التدریب المیداني للطالب خالل صیف   23
 لمیة المتوفرة بالمكتبة وعدد النسخ من كل مرجع موضحا أمام كل منھا المقررات التي یتم استخدامھ بھا.كشف بالمراجع الع 24
 .واألجھزة المتوفرة بكل معمل والتجارب الممكن القیام بھا والمقرر الذي یفرضھا على الطالب والورشقائمة بالمعامل  25
 .قررتدریس أمام كل مح القائمین بالیوضع ت) م2018/2019لدراسي ( األول والثاني من العام الجامعي لجمیع الفرق / المستویات للفصل ا ةجدول الدراس 26
 تقریر مختصر عن أعمال وحدة الجودة وأسالیب وحالة التعلیم والتعلم وخطة الوحدة لتطویر وتحسین جودة التعلیم بالمعھد. 27
 .ر ذلك على جودة التعلیم بالمعھدوتحدید مدى تأثی ،تروني بأي صورة بیان بالمقررات التي یستخدم فیھا التعلیم اإللك 28
 كشف بأسماء العاملین بوحدة الجودة ومؤھالتھم وخبراتھم والدورات التدریبیة التي حصلوا علیھا وتاریخھا ومدتھا. 29
 تقریر مختصر عن أنشطة متابعة الخریجین . 30
 عینة من ملفات المقررات . 31
 عھد للحصول على شھادة األعتماد .خطة الم 32
 بیان بأعداد الطالب في التخصصات المختلفة بالمعھد موزعین على الفرق / المستوى. 33
 بیان بأعداد الخریجین في التخصصات المختلفة بالمعھد خالل الخمس سنوات السابقة. 34
 وھیئة التدریس والھیئة المعاونة.بیان مجمع ألعداد الطالب  35
 المراجعین أثناء زیارتھم للمعھد.سیقوم العمید بعرضھ على   Power Pointتم إعداد عرض  36
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