
 
 

  :ـضمان الجودة  وحدةة ـرؤي

 

أن تكون الوحدة رائدة في مجال ضمان جودة العملية 

التعليمية ودافع تميز أكاديمي لكلية الهندسة بالجامعة 

 المصرية الروسية 

 :ـضمان الجودة وحدةة ـالـرس

 نظام متكامل لضمان جودة العملية التعليميةتحقيق         

والبحث العلمي  والتنمية والمشاركة المجتمعية لتحقيق 

متطلبات سوق العمل والحصول علي االعتماد بما يتفق مع 

 المعايير القومية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتعلم 

 ضمان الجودة :ـأهداف وحدة 

نشر مفاهيم الجودة لدى جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  – 1

 واالداريين والطالب والخريجين بالكلية .

 وضع نظم تقييم ألداء الكلية ومتابعة تنفيذها بغرض التحسين  المستمر . – 2

 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز االدارى بالكلية . – 3

ل الفعال مع مركز ضمان الجوده بالجامعة والهيئه القومية لضمان التواص – 4

 الجوده واإلعتماد.

 تقويم جوده جميع المقررات الدراسية الخاصة ببرامج الكلية . – 5

 تطوير العملية التعليمية . – 6

 إعداد الدراسة الذاتية والتقدم لإلعتماد – 7
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 وتلقى الشكاوى البرنامجمن والى  الداخلى التحويل اتليآمعاييرو

 :برنامجالى المن والداخلى  معايير التحويل

 

 .التحويل ألية خالل من الطالب رغبة حسب تتم داخل الكلية برنامج الى اخر من معاييرالتحويل

 

 :برنامجال من والىالداخلى الية التحويل 

 

  .من قبل الطالب  ويتم التوقيع عليه ىالدراسالفصل  بدء من اسبوعين اول خالل طلب بتقديم الطالب يقوم -1

 .عليه للموافقه منه المحول البرنامج رئيس  علىالطلب  يعرض -2 

 .عليه للموافقه اليه المحول البرنامج رئيس الطلب على  يعرض -3

 واعتماده.ته للمنافش يقدم الطلب الى عميد الكليه لعرضه على مجلس الكلية -4

 

 للقبول و التحويالت للبرنامج تظلماتالية الشكاوي و ال

 على تقديم أى شكوى لتسعى  الطالبتهدف الكلية إلى الوصول إلى تقديم خدماتها على أعلى مستوى ولذلك تشجع الكلية

 فى حلها وتقليل اى أثر سلبى على حياة الطالب بالكلية.

 عن نوعية الخدمة التي تقدمها الكلية سواء كانت تلك  أن يتقدم بشكوى إذا كان غير راضيكل طالب  بالكلية له الحق ب

ى سيتم التحقق من جديتها والشكاوى الشكوى متعلقة بالنواحي األكاديمية أو غير األكاديمية. وبمجرد تقديمه للشكو

 الكيدية والمجهولة سوف ال ينظر إليها.

  الية الشكاوي و التظلمات تعتبر مصدرا هاما لتحسين الخدمات التي تقدمها الكلية لطالبها . والسادة أعضاء هيئة التدريس

 ا التحقيق في هذه الشكاوى.ن للتعاون مع الطالب وفحص شكواهم واالستجابة ألي نتيجة يسفر عنهوبالكلية مدعو

 لألستاذ الدكتور  تبعت التي أن يكون لدى البرنامج نظام أدارى ضمن الهيكل التنظيمي و هي لجنة الريادة الطالبية  و

 -سرعة األتي:كي  ضمن منسق البرنامج ت

 البت فى الشكوى المقدمة من الطالب . .1

 السرية الكاملة للشكاوى .2

 .عدم إضرار الطالب بسبب شكواه  .3

 

 كيفية تقديم الشكاوى

 :يتم استقبال شكاوي الطالب من خالل األدوات التالية 

 العلمية مباشرة اما كتابة او شفاهة منسقين البرامج .1

 الريادة الطالبيةلجنة  .2

 المرشدين االكاديمين .3

 الكيدية او الموقعة لي الشكاوي و كتابة االسم ورقم البطاقة الجامعية و ذلك تجنبا للشكاوي عالطالب بالتوقيع  يلتزم

 .بأسماء مستعارة
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 الشكاوى وفحص تلقى

وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة بدراسة الشكاوي و توجيهها للجهة المختصة منسق البرنامج ألستاذ الدكتور يقوم ا -1

 لالجابة عليها .

التخاذ ما منسق البرنامج ألستاذ الدكتور اتقوم الجهة المنوطة بالشكوي باعداد الرد علي الشكوي و اعادته للسيد  -2

 يراه بشان االلية المناسبة لحل المشكلة و البت فيها.

 الرد على الشكاوىالية 

 عن طريق   يتم اعالن الطالب بالرد علي شكواهتقوم الجهة المنوطة بالشكوي بتنفيذ القرارات التى اتخذت بشأنها و

 بريده االلكترونى. او من خاللاالتصال الشخصى بالطالب 

اعداد تقرير عن مجاالت الشكاوي و االستفادة من التغذية تقوم لجنة الريادة الطالبية بو في نهاية كل فصل دراسي 

الراجعة من هذه الشكاوي في تطوير و تحسين الخدمات التعليمية و بالتالي تحسين الرضي الطالبي عن الخدمات بكافة 

 صورها

 

 

 اشراف:           اعداد :

 وحدة ضمان الجودة    منسق جودة برنامج اتصاالت مصطفي شيماء \د .1

 عضو لجنة الريادة الطالبية    داليا ممدوح \د .2

 

 

الوثيقة المعتمدة محفوظة بمعيار القيادة و التنظيم بوحدة  – 25/9/2017بتاريخ  – 1الوثيقة معتمدة في مجلس الكلية رقم 

 ضمان الجودة.
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 وتلقى الشكاوى التحويل من والى الكلية اتليأو معايير

 معايير التحويل الى الكلية:

 من% 10 ب ومقدرة للجامعات االعلي المجلس لقواعد طبقا محددة ونسبه ثابته أليه الي الكليه الي التحويل يخضع

 المحول بالكلية الطالب أمضاها ساعات عدد تقديروأقل ألعلى ختيارإل طبقا ويتم طالب 40 تقريبا الطالب اجمالي

 .المرشحين الطالب منهامن

 

 لية التحويل الى الكلية:أ

 صورة) التحويل شروط فى ةحموض هى كما الطالب لشئون المطلوبة المستندات صور تقديم يتم الترشيح مرحلة -1

 الجهة من اجتازها التى بالمواد العلمى محتوى صور – بالتقديرات بيان صور – يعادلها ما او العامة الثانوية شهادة

 (.االلتحاق طلب استمارة تقديم -القومى الرقم صوربطاقة – الميالد شهادة صور -منها المحول

 مصروفات بقيمة الدفع مقبول شيك مع السابفة المستندات جميع اصول تقديم يتم النهائى القبول نتيجة اعالن بعد -2

 .الكلية

 عميد من المشكلة المقاصات لجنة على الطالب اجتازها التى بالمواد العلمى والمحتوى التقديرات بيان يعرض -3

 . الكليه

 التى المواد فى الكلية والئحة منهاالطالب المحول الجهة بين المتطابقة بالمواد مقاصة بعمل المقاصات لجنة تقوم -4

 .طبقا للقواعد المعمول بها بنجاح اجتازهاالطالب

 .واعفاء المتقدم من دراستها بالكلية واعتمادها عليها للموافقه الوزارة على المقاصة هذة تعرض -5

 

 :الكلية من التحويل معايير

 .التحويل ألية خالل من الطالب رغبة حسب تتم  الكلية من معاييرالتحويل

 

 :الكلية من التحويل ليةأ

 .الدراسى الفصل بداية فى االمر ولى وجود فى الملف سحب طلب تقديم يتم  -1

 .الماليه المستحقات جميع تسديد يتم  -2

 

 للقبول و التحويالت للكلية تظلماتلية الشكاوي و الأ

 على تقديم أى شكوى  الطالبتهدف الكلية إلى الوصول إلى تقديم خدماتها على أعلى مستوى ولذلك تشجع الكلية

 لتسعى فى حلها وتقليل اى أثر سلبى على حياة الطالب بالكلية.

  كل طالب  بالكلية له الحق بأن يتقدم بشكوى إذا كان غير راضي عن نوعية الخدمة التي تقدمها الكلية سواء كانت تلك

للشكوى سيتم التحقق من جديتها والشكاوى  الشكوى متعلقة بالنواحي األكاديمية أو غير األكاديمية. وبمجرد تقديمه

 الكيدية والمجهولة سوف ال ينظر إليها.

 

 

 



 

 

Address:11829 Badr City – Cairo/ Suez Road e-mail:info@eru.edu.eg  :طريق القاهرة /السويس –مدينة بدر  11829العنوان  

Tel: 0228609133 / 0228609112 / 0228609115 :تليفون 
Fax: 0228609117 :فاكس 

Website: www.eru.edu.eg :الموقع اإللكترونى 

 

  الية الشكاوي و التظلمات تعتبر مصدرا هاما لتحسين الخدمات التي تقدمها الكلية لطالبها . والسادة أعضاء هيئة

يسفر عنها التحقيق في هذه  ن للتعاون مع الطالب وفحص شكواهم واالستجابة ألي نتيجةوالتدريس بالكلية مدعو

 الشكاوى.

 ضمن سرعة األتي:لكي ينظام أدارى  كليةأن يكون لدى ال- 

 البت فى الشكوى المقدمة من الطالب . .1

 السرية الكاملة للشكاوى .2

 عدم إضرار الطالب بسبب شكواه . .3

 

 كيفية تقديم الشكاوى

  التعليم و الطالبسكرتارية وكيل الكلية لشئون يتم استقبال شكاوي الطالب من خالل 

 الطالب بالتوقيع غلي الشكاوي و كتابة االسم ورقم البطاقة الجامعية و ذلك تجنبا للشكاوي الكيدية او  يلتزم

 .الموقعة بأسماء مستعارة

 تلقى وفحص الشكاوى

ةوتحديد وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب بدراسة الشكاوي و توجيهها للجهة المختصألستاذ الدكتور يقوم ا -1

 الفترة الزمنية المطلوبة لالجابة عليها .

وكيل الكلية التخاذ ما يراه ألستاذ الدكتور تقوم الجهة المنوطة بالشكوي باعداد الرد علي الشكوي و اعادته للسيد ا -2

 بشان االلية المناسبة لحل المشكلة و البت فيها.

 الية الرد على الشكاوى

  عن طريق  يتم اعالن الطالب بالرد علي شكواهبتنفيذ القرارات التى اتخذت بشأنها وتقوم الجهة المنوطة بالشكوي

 االتصال الشخصى بالطالب او من خالل بريده االلكترونى.

 

  اعداد تقرير عن مجاالت الشكاوي و االستفادة من تقوم لجنة الريادة الطالبية بو في نهاية كل فصل دراسي

في تطوير و تحسين الخدمات التعليمية و بالتالي تحسين الرضي الطالبي عن  التغذية الراجعة من هذه الشكاوي

 .الخدمات بكافة صورها

 

 اشراف:           اعداد :

  وحدة ضمان الجودة   شيماء مصطفي   منسق جودة برنامج اتصاالت \د .1

 داليا ممدوح      عضو لجنة الريادة الطالبية \د .2

الوثيقة المعتمدة محفوظة بمعيار القيادة و التنظيم  – 25/9/2017بتاريخ  – 1م الوثيقة معتمدة في مجلس الكلية رق

 بوحدة ضمان الجودة.



  
  

  ختيار أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونةإ معايير
  
 49إختيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم  معاييرإعتماد تم 

  .2009لسنة  12المعدل بقانون رقم  1972لسنة 
حيث ان الباب الثانى  2006ئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر فى عام الوبالرجوع الى ال

  .قد قام بوضع شروط لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالالئحة فى 
الالئحة الذكر و سالفالتالية المتطابقة مع احكام القانون  المعاييربوضع  اللجنة المكلفة توقد قام

  الصادرة من وزارة التعليم العالى.التنفيذية 
  

  أستاذ) –أستاذ مساعد  –(مدرس  معايير إختيار
  

أستاذ) من احد  –أستاذ مساعد  –يكون حاصال على الدرجة العلمية المطلوبة (مدرس  -1
 الجامعات المصرية او الخارجية ذات السمعة الجيدة

 أن يكون حسن السمعة -2
ستوكل اليه من تدريس، تدريب، أعمال إدارية وبحث أن يكون الئقا للقيام باألعمال التى  -3

 علمى
 أن يكون لديه خبره فى التعليم بنظام الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمى وأعمال الكنترول -4
 يفضل من لديه خبره فى مجال جودة التعليم و اإلعتماد -5
 يفضل من له سيرة ذاتية جيدة فى مجال خدمة المجتمع و البيئة -6
نشاط فى مجال البحث العلمى ويفضل من له أبحاث منشورة فى دوريات علمية يفضل من  -7

 متميزة فى مجال التخصص
 فى حالة المدرس يفضل من له سابقة خبرة فى مجال التدريس -8
 فى حالة األستاذ يفضل من له إنجاز علمى متميز محليا أو دوليا فى مجال التخصص -9

   
  

  أعضاء الهيئة المعاونة معايير إختيار
  

جامعة حكومية او جامعة أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس او ما يعادلها من  -1
  معترف بها

العام فى الدرجة الجامعية أن يكون حاصال على تقدير جيد جدا على األقل فى التقدير  -2
 األولى

  



 البحث العلمى أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعى و بخاصة التدريس و -3
 سابقة فى مجال العمل كمعاون لهيئة التدريس يفضل من له خبرة -4
 أن يكون ذو شخصية متوازنة ويجيد العمل تحت ضغط ومتعاون مع الزمالء واإلدارة -5
  أن يكون حسن السير والسلوك -6
وفى جميع األحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل األعلى فى التقدير  -7

عند التساوى فى ور يفضل األعلى فى مجموع الدرجات العام وعند التساوى فى هذا التقدي
 علمية أعلى بنفس القواعد السابقةهذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة 

 

  األتى أسمائهموقد تم إعداد هذة اآللية من قبل السادة أعضاء هيئة التدريس 

 أ.د فاطمة شلتوت (قسم تشييد)

 د. مجدى رؤوف (قسم ميكاترونكس)

 (قسم عمارة)د. أحمد زكى 

 د. شيماء مصطفى (قسم إتصاالت)

 د. مروة مصطفى (علوم أساسية)

  د. على الرفاعى (قسم تشييد)

  

  يعتمد عميد الكلية ،

  أ.د/ عالء محمد البطش

 
محفوظة بمعيار  الوثيقة المعتمدة – 25/9/2018يخ بتار – 1الوثيقة معتمدة في مجلس الكلية رقم 

  .بوحدة ضمان الجودة أعضاء هيئة التدريس



 

 

 

 

تطبيقها مراقبة و إعالنها و االمتحانات نتائج من الطالب تظلمات مع التعامل آليات  

                                                                    :التالية للخطوات طبقا مقرر ألى التحريرى درجات من الطالب تظلمات آلية

 فى غبتهر متضمنا والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل الدكتور األستاذ السيد إلى بطلب النتيجة ظهور من أسبوعين خالل الطالب يتقدم
 سداد بعد بذلك الخاصة اإلستمارة إلعداد الطالب لشئون بإحالته سيادته يقوم والذى) الطالب يسميها( أكثر أو مقرر درجات رصد إعادة

 درجة متضمنا آخرين أسبوعين بعد للطالب االلتماس نتيجة وإعالن) الشأن هذا فى الجامعة مجلس لقرارات طبقا( المقررة الرسوم
 . والتحريري والتطبيقي الشفوي

 :اآلتية النقاط ببحث المختص الكنترول رئيس إلى اإلستمارة بتوجيه والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل الدكتور األستاذ السيد يقوم

 داخل بوضعها تميز والتى السؤال لدرجة مطابق مجموعها ويكون دائرة داخل الدرجة ووضع السؤال أجزاء كل تصحيح  من  التأكد -
 .المادة استاذ من يطلب اجابة لنموذج وفقا لتصحيحه المادة أستاذ يُستدعى منه جزء أو سؤال تصحيح عدم حالة وفى مربع

 الكراسة غالف إلى سؤال درجة نقل حالة وفى له تطابقها من والتأكد اإلجابة كراسة غالف على األسئلة درجات جميع نقل من التأكد  -
 .مغاير بقلم الكنترول بمعرفة تصويبها يتم خطأ بقيمة

 ).مختلف بقلم الجمع بإعادة الكنترول يقوم الجمع فى خطأ وجود حالة وفى( والتفقيط باألرقام األسئلة درجات مجموع صحة من التأكد -

 قبل من كراسة كل على الدرجة مقام كتابة من البد( الكلية لالئحة طبقا التحريرى لدرجة الكراسة على الدرجة مقام مطابقة من التأكد -
 بعمل يقوم والذي المادة أستاذ باستدعاء المختص الكنترول يقوم الالئحة درجة عن المقام درجة فى إختالف وجود حالة وفى) المصحح

 بالواقعة المختص القسم ورئيس الكلية عميد يحيط بدوره والذى بذلك والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل ويحاط للدرجات أحصائى تغيير
 .تكرارها لمنع

             .أخرى مرة رصدها وإعادة للطالب  شفوي/عملي درجة وجود من التأكد -

يتم مراجعة ورقة اجابة الطالب و إعالن الطالب بذلك و إصراره علي احقيته لدرجات فإنه  مشكلة في درجات الطالبوجود فى حالة عدم 
مشكلة من السيد أ.د وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و أ.د رئيس الكنترول و أ.د رئيس القسم و ذلك  لجنة بواسطةجابة مع نموذج اإل

 للسيدا األمرهذ رفع ويتم. ، و يمكن ان يتم استدعاء استاذ المادة للمراجعة إذا لزم األمر بعد دفع الرسوم المقررة بقرار مجلس الجامعة
 .والطالب التعليم لشئونوكيل الكلية  موافقة بعد عميد الكليةالدكتور  األستاذ

 ترفع ،الطالب نتيجة تعديل عليها يترتب والتى النقصان أو بالزيادة سواءا أكثر أو مقرر فى الطالب نتيجة فى إختالف وجود حالة فى
 مجلس على لعرضها الكلية عميد إلى يرفعها بدوره والذى والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل إلى المختص الكنترول رئيس من مذكرة
 .الكلية

 بمعرفة بالنتائج الخاصة بالكشوف الطالب نتيجة تعديل يتم الموضوع على الدكتور عميد الكلية و مجلس الكلية األستاذ السيد موافقة بعد
 إدارة خالل من التظلم بنتيجة البالط ويبلغ بها الخاصة الكشوف نتيجة لتعديل بالجامعة واإلمتحانات التسجيل إدارة وتبلغ الكنترول رئيس
 بعد الطالب صالح فى تصويبه تم الذي للمقررات/للمقرر االلتماس قيمة رسوم باسترداد الطالب يقوم. بالعلم والتوقيع الطالب التعليم شئون

 .الكلية عميد الدكتور األستاذ للسيد طلب بكتابة يقوم أن

بوحدة  مخرجات التعليم و التعلمالوثيقة المعتمدة محفوظة بمعيار  – 12/11/2019بتاريخ  – 2الوثيقة معتمدة في مجلس الكلية رقم 
  ضمان الجودة.



 

 

  )1( التمـــــاسنموذج 

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل/  الدكتور األستاذ السيد

 

  وبعد طيبة تحية

  البرنامج                               بالمستوى المقيد/                                                     الطالب لسيادتكم مقدمة

  

  : مواد/مادة في درجاتي رصد إعادة على بالموافقة التكرم سيادتكم من ألتمس  

  الجامعي العام من                        الدراسي للفصل وذلك

 ،،،،،،،،، واالحترام التحية فائق بقبول وتفضلوا

  

  : الطالب توقيع

 : التاريخ

  

 الورقة داخل الطالب درجات ومطابقة اجزائها جميع تصحيح من والتأكد الطالب اجابة ورقة مراجعة برجاء الكنترول رئيس /د.أ السيد
  واالفادة االجابة ورقة مرآة على الدرجات مع جزئياتها بجميع

  

  والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

  الكنترول رئيس /د.أ السيد رد

 / قسم                        /  بالمستوى المقيد                                                     /الطالب درجات رصد بإعاده

 

  : األتي تبين

1 . 

 

2 . 

 

3 . 

 

  : الطالب حالة تصبح عليه وبناء

  الكنترول رئيس                                                                                                                    اللجنة 



 

 

  )2( التمـــــاسنموذج 

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل/  الدكتور األستاذ السيد

 

  وبعد طيبة تحية

  البرنامج                               بالمستوى المقيد/                                                     الطالب لسيادتكم مقدمة

  

  : مواد/مادة في اجابتي و مطابقتها بنموذج اإلجابةتصحيح ورقة  مراجعة على بالموافقة التكرم سيادتكم من ألتمس  

  الجامعي العام من                        الدراسي للفصل وذلك

 ،،،،،،،،، واالحترام التحية فائق بقبول وتفضلوا

  

  : الطالب توقيع

 : التاريخ

  

اإلجابات بنموذج  مطابقة من والتأكدبواسطة اللجنة المختصة  الطالب اجابة تصحيح ورقة مراجعة برجاء الكنترول رئيس /د.أ السيد
  .اإلجابة واالفادة

  

  والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

  الكنترول رئيس /د.أ السيد رد

 / قسم/                          بالمستوى المقيد                                               /الطالب تصحيح ورقة اجابة بإعاده

 

  : األتي تبين

1 . 

 

2 . 

 

3 . 

 

  : الطالب حالة تصبح عليه وبناء

 الكنترول رئيس                                                                                                                    اللجنة 



 

  ةالهندس ةبكلي ةالبرامج التعليمي منسق ختيارامعايير 

تاذ الدكتور سوالسيد األ ةالهندس ةستاذ الدكتور عميد كلييد األسمن ال ةتشكيل لجن تم
ن أ ىعل، الختيار منسق البرامج التعليمية معاييروضع ل ةرئيس مركز ضمان الجود

تكافؤ الفرص  و ةلشفافيا ضبغرقسام األو   الكليةسترشاد بها من قبل مجالس يتم اإل
  : كالتالين تكون وهي أ

 ةالعلمي ةيمتاز بالكفائ  
  .مساعد ستاذأ ةقل بدرجتدريس علي األ ةعضو هيئ .1
  .)ةجوائز علمي –النشر الدولي –متميز في التخصص ( تأليف كتب  له سجل علمي .2
  .ةودولي ةومحلي ةقليميفي مؤتمرات إ ةركاالمش .3
 .ةوالدولي ةالمحلي ةالجمعيات العلمي ةعضوي .4

 .ةامج ومخرجاتها التعليمينللبر ةبالمقررات الدراسي ةوعي و دراي ىعل .5

  

 ةداريواإل ةالقيادي ةيمتاز بالكفائ  
  .ةفي تطوير برامج مماثل ةالمساهم .1
 .ةلبرامج مماثل ةوالتنفيذي ةستراتيجيطه اإلخفي وضع ال ةالمشارك .2

  .ةكاديمياأل ةدارفي اإل ةالخبر .3
  .التعليم ةدعمال ضمان جوأشارك في  .4
 .ةالموارد البشري ةدارإفي  ةدورات تدريب حاصل على .5

 .الجامعيةلمام بالمتطلبات واللوائح والقوانين اإل .6

  

 ةوالخدمات الطالبي ةنشطفي األ ةالمشارك 
  .ةالطالبي ةفي االنشط ةفي تنظيم و المشارك ةسابق ةله خبر .1
 .كاديميرشاد األفي اإل ةله سابق خبر .2

 

 المجتمع  ةنشطه خدمأفي  كةالمشار.  

 .بمؤسسات المجتمع ةالخاص ةفي المشروعات التنموي ةالمشارك .1

 .ةبالجامع ةيلاللجان الداخبعضو  .2

  .ةالمؤسسات المجتمعي ةلخدم ةالمقدم ةارات العلميشستمشارك في اإل .3
  
  
  



 

 

  السجل الوظيفي 
لتزام إلسترشاد بالسجل الوظيفي السابق الذي يشهد بايتم اإل ،لي ما سبقإ ةضافباإل

  .) ةالتوصي خطاباتسين ( ووالتعامل الجيد مع الزمالء والرؤساء والمرؤ ةوالنزاه
  
  

 ةالشخصي ةجتياز المقابلا  
                 

 

 

 

 

 

  أعضاء اللجنة:

   أ.د/

  أ.د/            

 

القيادة و  الوثيقة المعتمدة محفوظة بمعيار – 25/9/2017بتاريخ  – 1الوثيقة معتمدة في مجلس الكلية رقم 
 التنظيم بوحدة ضمان الجودة.
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عد اإلرشاد األكاديمي أحد الخدمات المهمة التي تؤثر إيجابًا في نمو الطالب معرفيًّا وأكاديميًّا ي

الطالب الجامعي في ظل متغيرات البيئة الجامعية إلى توافر خدمات التوجيه ونفسيًّا، ومهنيًّا، ويحتاج 

واإلرشاد والتي تساعده على التكيف، وتزوده بالمعلومات والمهارات التي تمكنه من تحسين تحصيله 

 العلمي، وتمنحه القدرة على التقدُّم؛ إذ يُمثل اإلرشاُد األكاديميُّ ركنًا أساًسا ومحوريًّا في النظام

التعليمي، حيث يعد استجابة موضوعية لمواجهة المتغيرات االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية ، 

إضافة إلى كونه يستجيب الحتياجات الطالب؛ ليتواصل مع التعليم الجامعي الذي يمثل نماًء وطنيًّا 

 .ضروريًّا لتحقيق متطلبات الذات اإلنسانية في اإلبداع والتميز

يَفنننننرم نظنننننام اإلرشننننناد األكننننناديمي واجبنننننات علنننننى طرفننننني العملينننننة  ومنننننن هنننننذا المنطلنننننق،

التعليمينننة، المؤسسنننة التعليمينننة والطالنننب  وتتجلنننى هنننذه الواجبنننات فننني مجمنننل الننننظم واللنننوائ  

اإلدارينننننة والفنينننننة واألكاديمينننننة التننننني تننننننظم نشننننناط العملينننننة التعليمينننننة بمخرجاتهنننننا  وينفنننننرد 

علنننى نقنننل الصنننورة العامنننة للحيننناة الجامعينننة  اإلرشننناد األكننناديمي بالننندور الحينننوي النننذي يعمنننل

 للطالنننننننننننننننننننننب            ة ضننننننننننننننننننننني  األبعننننننننننننننننننننناد المختلفنننننننننننننننننننننة لهنننننننننننننننننننننذه الصنننننننننننننننننننننوروتو

لبيئنننة الجامعينننة، لولمنننا كنننان نجنننا  العملينننة التعليمينننة مرهنننون بمننندل اسنننتجابة وتفاعنننل الطالنننب 

األساسنننية فننني البيئنننة التعليمينننة التننني تحثنننه علننني اإلبنننداع  المقومننناتلنننزم أن تتنننوفر لنننه كافنننة 

واالبتكننننار،  وتتمثننننل هننننذه المقومننننات بالنسننننبة للطالننننب الجننننامعي فنننني االننننندماج الفعلنننني فنننني 

وإقبالنننه علنننى دراسنننة التخصننن  النننذي طالمنننا ر نننب فينننه  ويتعنننزز هنننذا ، العملينننة التعليمينننة 

وإلمامننننه بالخطننننة الدراسننننية،  ، الشننننعور بنننناألمن النفسنننني مننننن خننننمل فهمننننه للننننوائ  واألنظمننننة

واشننننننتراطات النجننننننا   وحسننننننابات المعنننننندالت التراكميننننننة وإجننننننراءات التسننننننجيل والحننننننذف 

واإلضنننننافة، والتواصنننننل منننننع القننننننوات اإلرشنننننادية بكنننننل يسنننننر وسنننننهوله؛ ليشنننننعر بوجنننننوده 

 االجتماعي كعضو فاعل في البيئة الجامعية 

 

 

 

 

 

 

 رشاد االكاديمياإل
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 اهداف اإلرشاد األكاديمي :

لجوانب و تنمية اهدف اإلرشاد األكاديمي في إعانة الطمب على فهم مشكمتهم األكاديمية ي

 راستهمدالمختلفة في شخصياتهم و زيادة مهاراتهم في التعامل مع الصعوبات المختلفة خمل فترة 

 -والقدرة على المشاركة وذلك من خمل األهداف التالية:

اة الجامعية من خمل برامج إرشادية وتوجيهية ،  تهيئة الطمب المستجدين لمعرفة الحي  1

للتعريف بالكلية وعمادتها وأقسامها المساندة ، وكيفية حصول الطالب على خدماتها 

بالتعاون والتنسيق مع اإلدارة المتخصصة بالكلية ، وكذلك تعريف الطمب بالمتغيرات 

 التي قد يواجهونها في حياتهم الجامعية وكيفية التعامل 

توعيه الطمب بالصعوبات األكاديمية والمهارات الدراسية، وكيفية إعداد الخطط الدراسية   2

وجدول تنظيم الوقت، وإكسابهم مهارات ترفع من تحصيلهم األكاديمي وتحقق توافقهم 

 الشخصي 

ً إلمكاناتهم واهتماماتهم العلمية   3 مساعدة الطمب على اختيار التخص  المناسب وفقا

 العمل واحتياجات سوق 

 نشر الوعي بمئحة الكلية بين الطمب    4

مساعدة الطمب الكتشاف قدراتهم وميولهم وتحديد اهدافهم وتنمية إمكاناتهم مما يحقق   5

 مصلحة المجتمع  

 تذليل العقبات التي تعوق التحصيل العلمي للطمب    6

جتماعية العمل على توطيد العمقة بين الطمب واعضاء هيئة التدريس وبناء عمقات ا  7

 للطالب مع زممئه  

 حث الطمب على التمسك باألخمق الفاضلة والسلوك الحضاري    8

 لعمل على ايجاد حلول مناسبة لها دراسة الظواهر السلوكية السلبية لبعم الطمب وا  9

توجيه الطمب المتعثرين دراسيا وإرشادهم واالهتمام بهم ومتابعتهم لرفع مستواهم العلمي   10

 التغلب على ما يواجهونه من عقبات  ومساعدتهم في 

 رعاية الطمب المتفوقين وإرشادهم ومعاونتهم على االستمرار فى التفوق    11

 االهتمام بالطمب الموهوبين ودعم إبداعاتهم    12
مساعدة الطمب ذوي االحتياجات الخاصة على التحصيل العلمي والتكييف االجتماعي   13

 ها  والنفسي ودراسة مشاكلهم والعمل على حل
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 اختيارالمرشد األكاديمي :لية أ

ئة التدريس يو يعتمد نظام االرشاد االكاديمي علي تخصي  مرشد اكاديمي و يكون عضو من ه

طالبا و يتم توزيع الطمب على المرشدين  خمسة وعشرونئة التدريس لكل يو معه احد معاوني ه

ويتم إعمن ذلك فى جداول للطمب مع بداية كل عام دراسي تحت اشراف  , األكاديميين بالكلية

القسم الذي يوض  توزيع الطمب علي اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و حث الطمب  رئيس

على مراجعة المرشد األكاديمى خمل الساعات المكتبية المعلنة لكل عضو هيئة تدريس بناء 

  علي جدوله الدراسي المعتمد

 

 االكاديمي : المرشدارات مه

إن المرشد الناج  هو القادر على التواصل الفعال مع طمبه ، ويستطيع أن يحدد حاجتهم ويجيد 

ركهم في ااالستماع إليهم ويفهمهم ويهتم بهم وال يهاجمهم أو يسخر منهم انما يعمل معهم ويش

ادرا على االخذ بأيديهم يستثمر خبراتهم ويثق بقدراتهم عندئذ يكون ق’ التخطيط لدراساتهم 

رم طريقهم من عقبات خمل دراستهم ، ومن هنا نستطيع أن نحدد بعم تومعالجة ما يع

المهارات التى ينبغي أن تتوفر للمرشد االكاديمي لكي يسهم في تحقيق األهداف المرسومة لهم 

 –مهارة التنظيم  –مهارة التخطيط  –مهارة التعاطف  –ةومن هذه المهارات : مهارة القياد

 مهارة إدارة واستثمار الوقت   –مهارة اتخاذ القرار وحل المشكمت  –مهارة االستماع 

 :و يتم تنمية هذه المهارات من قبل كل برنامج أكاديمي عن طريق

 زمة التى تعينهم على اداء دورهم على اكمل متزويد المرشدين االكاديميين بالمعلومات ال

 وجه 

 مية قدرات المرشدين وزيادة وعيهم  عقد دورات لتن 

 األكاديمي : المرشد مهام

   تتحدد مهام المرشد األكاديمي للطالب علي النحو التالي:ـ

أوكلت إليه مهمة اإلشراف عليهم فى  إعداد ملف خا  لكل طالب من الطمب الذين  1

 -ويحتول الملف على اآلتي:دراسى،  فصلبداية كل 

 المتوفرة بنظام التسجيل وقاعدة بيانات الطمب( )ويتم االستعانة بالبيانات

 الجدول الراسى للطالب( استمارات التسجيل(  

 )قائمة مقررات التخص  الدراسى المؤدية لتخرج الطالب )من القسم 

 نسخة حديثة من السجل األكاديمي  

  ( 2نموذج  طلب لعرم المشكلةاو  1نموذج  الحذف طلبالوثائق اإلدارية األخرل ) 

  تقرير متابعة الطالب )يتم عمله فى بداية تسجيل المقررات الدراسية وبعد االنتهاء من

  (3نموذج الفصل الدراسىامتحانات منتصف 

 كل ما يتعلق بالتدريب الميدانى  
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التأكد من أن الطمب يعرفون المكان والزمان الذي تبدأ فيه المحاضرات، بالمرشد يقوم   2

 مواعيد جدول الطالب الدراسي  ومن عدم وجود أي تعارم في 

اليقل العبء الدراسي المسجل للطالب في اي فصل دراسي بالتاكد من االمرشد و يقوم   3

و يتم تخفيم العبء الدراسي  معتمدة ساعة 19و االيزيد علي  معتمدة ساعة 12عن 

بء   و العالكلية الئحهقرره ت طبقا لما 2للطمب الذين يقل متوسط نقاطهم التراكمي عن 

و يسم  للطالب بتجاوز الحد )ساعات معتمدة  7الدراسي خمل الفصل الصيفي عن 

 وبعد اتخاذ الموافقات المزمة( االقصي للعبء الدراسي عند التخرج

الفصلي والتراكميكما هو موض  للطالبكيفية حسابالمعدل نقاط التقدير المرشد يوض   4

   بدليل الطالب

ف او يضيف الي ذعلي اجراءات التسجيل و ان يحيساعد المرشد االكاديمي الطالب   5

ف ذثر علي ان يكون ذلك في خمل الفترات المحددة للحكساعاته المعتمدة مقررا أو أ

في كل فصل مع مراعاة الحد االدني و االقصي للعبء الدراسي و يجوز  و االضافة

تبر راسبا للطالب بعد تسجيله االنسحاب من مقرر أو أكثر الي فصل دراسي دون ان يع

و ذلك اذا تقدم بطلب االنسحاب خمل الفترة المسمو  بها و التي يعلن  في هذا المقرر

  من ينسحب بعد المدة المقررة يعتبر راسبانها في الجدول الدراسي لكل فصل وع

مقترحة لتسجيل تخرج درس المرشد األكاديمي ملف الطالب وتخصصه ويتم عملخطةي  6

وحدة للتخرج او  51للطالب المتبقى له المقررات التدريسية مع بداية الفصل الدراسى 

 اقل 

 الطمب المتعثرين:  7

  حصر اسماء الطمب المتعثرين فى بداية كل فصل دراسى 

   تقديم ارشاد مكثف لمساعدة الطالب 

 مجلس  فت  مقررات دراسية و عمل سكاشن اضافية لمساعدتهم بعد موافقة

 القسم 

 تقرير عن مستول تقدم الطمب  بأعداد كل عضو هيئة تدريس يوجه المرشد

الدراسية الخاصة به بعد امتحانات منتصف الفصل  المتعثرين فى المقررات

 )5و4نموذج (الدراسى وتقديمها للمرشد االكديمى 

 الطمب المتميزين دراسيا:  8

 دراسى  حصر باسماء الطمب المتميزين فى بداية كل فصل 

  المتابعة الدورية المستمرة لتخطى ال من العقبات التى يواجهونها 
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 :الية وشروط التسجيل

يسهل  المرشد االكاديمي بأعانة الطالب علي فهم خطوات التسجيل و القيود المفروضة بحيث يقوم

يود وضعت الكليه مجموعه من الققد ، وعلي الطالب تجنب االخطاء ووضع خطة دراسية سليمة 

 لضمان انتظام تسجيل الطمب بالطرق السليمه وهي:

( فقط وليس المحولين في اول عام دراسي لهم بالكليه تسجيل  freshلطمب الجدد)ال يحق ل  1

 من خمل المرشد االكاديمي او مسئول التسجيل بالكليه وتتم فقط مقررات دراسية 

ر من ) اجمالي عدد ثاك اليجوز للطمب التسجيل في مقررات من المستويات االعلي  2

الساعات المعتمدة المجتازة/ اجمالي عدد الفصول الدراسية االجبارية التي قام الطالب 

 بدراستها( 

 

في حاله تجاوز عدد الساعات الخاصه بالمستويات االعلي يقوم النظام باظهار رساله   3

ر من القيمة ثاك تحذيريه تفيد بانه ال يمكن التسجيل في عدد ساعات من المستويات االعلي

 .الخاصه به 

المرشد االكاديمي الطالب في تسجيل مواد الدراسه حتي يصل للعبئ التدريسي  يساعد  4

 المطلوب 

يقوم الطالب بطباعه ) استمارة التسجيل والجدول الدراسي( بعد االنتهاء من تسجيل جميع   5

 المحاضرات والسكاشن والمعامل الخاصه به 

 3.5( اعلي من CGPAالتقديرات)توسط تراكمي لنقاط يسم  للطالب الحاصل علي م  6

 وحدة بحد اقصي  21بتسجيل 

له  2( يساوي او اعلي من CGPAالطالب الحاصل علي متوسط تراكمي لنقاط التقديرات )  7

 االكاديمي المرشد وحدة بحد اقصي بعد موافقه  19الحق في تسجيل 

( الحد CGPA=2بالكليه حاصل علي )يعتبر طالب المقاصه في اول تيرم له لملتحاق   8

 وحدة  19االقصي لتسجيله 

يكون الحد  2( اقل من CGPAالطالب الحاصل علي متوسط تراكمي لنقاط التقديرات )  9

 االقصي لتسجيله كما يلي:

 الحد االقصي للوحدات المسمو  بتسجيلها (CGPAتقدير قياس االداء )

1.99≥(CGPA)1.7≤ 18 وحدة 

1.69≥(CGPA)1.6≤ 17 وحدة 

1.59≥(CGPA)1.5≤ 16 وحدة 

1.49≥(CGPA)1.4≤ 15 وحدة 

1.39≥(CGPA)1.3≤ 14 وحدة 

1.29≥(CGPA)1.2≤ 13 وحدة 

1.2˂ (CGPA) 12 وحدة 
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 قواعد اعادة مقرر سبق النجاح فيه:

 = 1عدد مرات االعادة 

 = ير محدودة اقصي عدد مقررات  

  " عند حسابHours السابق " يخصم عدد ساعات المقرر 

  " عند حسابpoints يخصم قيمة نقاط المقرر السابق " 

 اقصي تقدير لمعادة = التقدير االعلي. 

 :الرسوب فيهقواعد اعادة مقرر سبق  

 = ير محدودة عدد مرات االعادة  

 = ير محدودة اقصي عدد مقررات  

  = اقصي تقدير لمعادةRC 

 :المقاصه من مقرراتقواعد اعادة مقرر  

 1االعادة = عدد مرات 

 = ير محدودة اقصي عدد مقررات  

 العلياقصي تقدير لمعادة = التقدير ا 

  " عند حسابTransfer Hours يخصم عدد ساعات المقرر الموجودة في المقاصه " 

  " عند حسابpoints ال يخصم قيمة نقاط المقرر السابق ويكون التقدير معاد اي مسبوق "

  "R"ب 

 مشروع التخرج:

 للطالب ان يسجل المشروع اذا حقق الشرط التالي وهو حصوله علي:يمكن 

 ساعه منجزة  124( = 51-175قسم تشييد )   1

 ساعه منجزة 126(=51-177قسم ميكاترونكس )  2

 ساعه منجزة  127(= 51-178قسم عمارة )  3

 ساعه منجزة  127(= 51-178قسم اتصاالت )  4
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 التعريف بالمستويات. 

المستوي 

 الدراسي
 تعريف

 (xعدد الساعات المعتمدة التي اجتازها الطالب بنجا )

 اتصاالت عمارة ميكاترونكس قسم تشييد

اكبر 

 من

اقل 

من او 

 يساوي

اكبر 

 من

اقل 

من او 

 يساوي

اكبر 

 من

اقل 

من او 

 يساوي

اكبر 

 من

اقل 

من او 

 يساوي

000 preparatory 0 36 0 36 0 36 0 36 

100 freshmane 36 70 36 72 36 72 36 73 
 

200 sophomore 70 104 72 107 72 109 73 111 

300 Junior 104 140 107 142 109 146 111 148 

400 Senior 140 175 142 177 146 178 148 178 

الحد االدني الجمالي عدد 

الساعات المعتمدة المزمه 

 للتخرج

175 177 178 178 

 

 دور الطالب:

شخصيا بتسجيل المقررات التي ير ب بدراستها في كل فصل علي كل طالب ان يقوم  -

مع ضرورة ان يتم اختيار المقررات و عدد  علي قاعدة البيانات االليكترونيه دراسي

الساعات بالتشاور و االتفاق مع المرشد االكاديمي و يشترط لتسجيل المقررات ان يكون 

 الطالب قد اجتاز بنجا  المتطلبات السابقة لهذه المقررات

ينبغي ان يقوم الطالب بتسجيل المقررات في االوقات المحددة حسب التقويم الجامعي  -

االنتظام في الدراسة اال بعد سداد الرسوم الجامعية و انتهاء عملية التسجيل  وال يجوز

 للطمب ليكترونيهعلي قاعدة البيانات اال

ال يسم  للطالب بالتسجيل المتاخر اال بموافقة عميد الكلية علي اال تزيد مدة التاخير  -

 علي اسبوع من نهاية فترة التسجيل

ويتم  قاعدة البياناتجيل والجدول الدراسى من يقوم الطالب بطباعة استمارة التس -

توقيعهما من المرشد االكاديمى ويلزم على كل طالب االحتفاظ بنسخه من استمارة 

 دريس او معاونيهم عند الطلب تالتسجيل والجدول الدراسي لتقديمهما العضاء هيئة ال

 

 



 

 
10 

 

 التعثر الدراسي و كيفية مواجهته من قبل المرشد االكاديمي

تحديد و حصر الطالب المتعثرين أكاديميا ايضا من خالل حساب متوسط النقاط التراكمى للطالب يتم 

فإن  2بحيث إذا انخفض متوسط النقاط التراكمى للطالب ليصبح أقل من   UMSII من خالل النظام

المالحظة األكاديمية وقد يصل األمر الى الفصل من  الىالطالب يعتبر متعثر اكاديميا وهذا يعرضه 

 .الكلية وهذا يتم من خالل النظام األلكترونى الخاص بالكلية 

 المالحظة األكاديمية: 

يتم وضع الطالب تحت  ٢(ليصبح أقل من CGPAعندما ينخفض متوسط النقاط التراكمى للطالب)

ات التى يسمح له بتسجيلها فى الفصل الدراسى المالحظة األكاديمية مما يؤدى الى تخفيض عدد الساع

التالى و يتم تقديم ارشاد أكاديمى مكثف لمساعدة الطالب فى تحديد اسباب تعثره ووضع خطة عمل 

 .٢لتصحيح الوضع  الى أن يرتفع متوسط نقاطه التراكمى ليصبح أعلى من 

 الفصل األكاديمي:

 الساعات المعتمدة إذا تكرر انخفام  يفصل الطالب المنذر أكاديميا من الدراسة ببرامج

 اربعة فصول دراسية رئيسية متتابعة  2.00 معدله التراكمى عن

  إذا لم يحقق الطالب شروط التخرج خمل الحد االقصى للدراسة وهو عشر سنوات يتم

 فصله 

 ان ينظر فى امكانية من  الطالب المعرم للفصل نتيجة عدم تمكنه من  يجوز لمجلس الكلية

على االقل ، فرصة واحدة وأخيرة مدتها فصلين دراسيين  2.00رفع معدله التراكمى الى 

وتحقق متطلبات التخرج ،إذا كان قد أتم بنجا   2.00رئيسيين لرفع معدله التراكمى إلى 

 لوبة للتخرج على االقل من الساعات المعتمدة المط  %80دراسة 

 اإلرشاداألكاديمي نظام تقويم

 يوجد نظام معتمد لتقييم فعاليه االرشاد االكاديمي وهو كالتالي:

  استبيان لقياس مدي رضا الطمب عن االرشاد االكاديمي ويتم توزيعه قبل نهايه الفصل

 )6نموذج ( الدراسي 

  تقوم لجنه الريادة الطمبيه بعمل اجتماع دوري مع اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه

الخذ رائيهم في فعاليه االرشاد االكاديمي والمشكمت التي تواجههم في االرشاد باالضافه 

  الي مقترحات التحسين 

  لجنه الريادة يتم مناقشه نتيجه استبيان مدي رضا الطمب عن االرشاد االكاديمي وتقرير

 الطمبيه عن االرشاد االكاديمي بمجلس القسم ويتم اعتماد مقترحات التحسين 
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 (1نموذج )   

 طلب حذف 

 االستاذ الدكتور / مدير وحدة التسجيل

 تحية طيبة وبعد,,,,,,           

 الطالب.....................................................كود .........اقر انا الطالب .....................

 .............المعدل التراكمى...................................عدد الساعات المنجزة.....................

 الفرقة:                                                                                                  :القسم

 

 

بسحب المواد التالية من المقررات الدراسيه 

المسجله على النظام فى الفصل الدراسى 

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

 الكود                                                                                            -1

 الكود                                                                                            -2

                                                          الكود                                   -3

  الكود                                                                                           -4

                                   الكود                                                          -5

                                                          الكود                                   -6

 

 

 

 توقيع الطالب  

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

 تحريرا فى........./........ ../...............

 

 

 

 

 

 

 اعدادى

 تشيد  

 ميكاترونيكس

 عمارة

 اتصاالت

 نووى

 اعدادى

 االولى  

 الثانيه

 الثالثه

 الرابعه

 الخامسه
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 (2نموذج )                         

 طلب                  
 ........................................كود الطالب.........................الطالب ....................... اسم

 التراكمى...........................المعدل المنجزة........ عدد الساعات...القسم .........................

 االستاذ الدكتور/ مدير وحدة التسجيل

 تحية طيبة وبعد,,,,,,,                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 توقيع الطالب   

                                   

          /          /               تحريرا فى
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 (3)نموذج                           

 تقرير متابعة طالب

 GPA: ...............:.................................     المستوي:.....................البرنامج

 (:.........................IDاسم الطالب:........................................          رقم الطالب)

 محضر االجتماع :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:توصيات المرشد االكاديمي  

 متابعته و تعديلهالمطلوب  نفيذياالجراء الت

  

  

  

 
 :المتابعة

 ما تم انجازه: -1

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

 ما لم يتم انجازه مع ذكر المعوقات: -2

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

 

             .......................توقيع المرشد االكاديمي:  ..................... الطالب:توقيع 

 ............التاريخ:
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 (4نموذج ) 

 بالمقرر تقرير مستوى الطالب
 

       اسم الطالب:........................................      :.................................     البرنامج

 ..................(:....................المستوي:.......................IDرقم الطالب)

 المادة:................................................ كود المادة:...............................اسم 

 الفصل الدراسى:.......................................

 انتظام الطالب فى الحضور للمحاضرات والسكاشن:

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

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

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

 الطالب الدراسى: ستوىم

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

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

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

 :واالنشطة مستوى الطالب بامتحانات أعمال السنة

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

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

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

 رأى وتوصيات عضو هيئة التدريس:

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

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

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

 

 ...........اسم عضو هيئة التدريس:........

 التوقيع:.....................................

 التاريخ:............./.........../...............
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 (5نموذج ) 

 التوصية بمتابعة الطالب المتعثر

 االستاذ الدكتور/ 

 تحية طيبة وبعد,,,,,,,                        

الطالب ............................ الكود................... نرجوا من سيادتكم التكرم بمتابعة مستوى 

 فى المادة........................الفصل الدراسى................................

عمل سكاشن اضافيه  دراسيا فبرجاء حيث انه من الطالب المتعثرينالقسم.......................

ا تم انجازه وما لم يتم انجازه مع ذكر المعوقات بعد االنتهاء من لمساعدته اكاديميا وموافتنا بم

 امتحانات منتصف الفصل الدراسى.

 ولكم جزيل الشكر                                                                               

 

 المرشد االكاديمى للطالب 

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

 تحريرا فى:........../......../..........
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 (6نموذج )                             

 ألكاديمى اشئون الطالب ونظام معلومات الطالب واإلرشاد تقييم مدى جودة خدمات  عن انياستب

. المصرية الروسية  كلية الهندسة الجامعةفي بةخدمات المقدمة إلى الطلالتهدف هذه االستبانة إلى معرفة مدى جودة 

ة وألغراض بسرية تام نأمل أن تنال هذه االستمارة اهتمامكم الكافي واستجابتكم السريعة، علما بأن البيانات ستعامل

 االجابة المناسبة. باختيار فئةتطوير تلك الخدمات واألنشطة بالجامعة. نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية 

 ما مدى رضاك عن الخدمات التالية م
أوافق 
 بشدة

 أوافق
صحيح 
 لحد ما

 ال أوفق بشدة ال أوفق

 أوال خدمات شئون الطالب

      الطالب فى الخدمات المقدمة معلنة.هل إجراءات التعامل مع شئون  1

      .يحسن موظف شؤون الطالب استقبال الطالب 2

3 
يجيب موظف شؤون الطالب على كافة استفسارات الطالب المستجد 

 .بالشكل المطلوب
     

      .يقدم موظف شئون الطالب الخدمات بالسرعة المطلوبة 4

5 
كتيبات تساعد الطالب على التعرف يقوم موظف شئون الطالب بتقديم 

 للطالب الجدد. على نظام الدراسة بالجامعة
     

      يتم استخراج البطاقة الجامعية فى زمن مناسب 6

      .اصدار الشهاداتالمطلوبة بسرعةيتم  7

      إجراءات دفع المصروفات واضحة . 8

 UMIS IIثانياً : خدمات نظام معلومات الطالب

      سهولة الدخول على النظام بواسطة الطالب من داخل الكلية 1

2 
يتم فتح وعرض المقررات المناسبة للمستوى الدراسى للطالب عند 

 بدء التسجيل
     

      سهولة اختيار المقررات والتسجيل بها بواسطة الطالب 3

4 
يقوم المرشد االكاديمى بمساعدة الطالب عند وجود مشكلة فى 

 التسجيل
     

5 
يقوم السيد رئيس القسم بحل المشاكل الخاصة بالتسجيل فى االسبوع 

 االول من الدراسة
     

6 
تقوم ادارة نظام معلومات الطلبة بحل مشاكل التسجيل بشكل فورى فى 

حالة عدم امكانية الحل بواسطة السادة/ رؤساء االقسام 
 والسادة/المرشدين االكاديمين

     

7 
ادارة النظام بوضع آلية معلنة خاصة بحل مشاكل التسجيل تقوم 

 بسرعة وأسلوب فعال
     

      سهولة االضافة والحذف للمقررات فى الفترة المعدة لذلك. 8

9 
بطريقة صحيحة  GPAيقوم النظام بعرض نتائج المقررات ومعدل 

 ودقيقة
     

      تأخير.تعلن نتيجة االمتحانات فى الوقت المناسب بدون  10

 : االرشاد األكاديمىثالثاً  

      يعرف الطالب من هو مرشده االكاديمي . 1

      . يتقبل مقدم خدمة االرشاد األكاديمى استفسارات الطالب بصدر رحب 2

      . يتم تأدية خدمة االرشاد األكاديمى فى الوقت المناسب 3

      . المقررات المناسبة يساعد المرشد األكاديمي الطالب في تسجيل 4

 ً  األكاديمى واالرشاد الطالب وبيانات التسجيل ونظام الطالب شئون خدمات تحسين خاصة إضافية مقترحات أى:  رابعا

.................................................................................................................................... 
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 لبرامج يالميدان التدريب دليل

 ةــهندسكلية ال
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 تمهيد:

الجامعة المصرية الروسية على إعطاء طالبه القدر الكاف هندسة بحرصاً من كلية ال
من الخبرة التطبيقية التي تساهم في رفع مستوى تأهيلهم العملي وربطهم ببيئة العمل الفعلية 

هتماماً كبيراً بالتدريب الميداني ا ىوفهم الدور الذي سوف يقومون به بعد تخرجهم، فقد أول
ً بالتنسيق م ويعتبر التدريب الميداني  ع قطاعات العمل المختلفة.وأعد له برنامجاً خاصا
حيث أن مدة ، ازها بنجاحيجتايجب على الطالب  التي جزًء أساسياً من متطلبات التخرج

الربط بين  لهالتدريب تتيح للطالب الفرصة لتنمية المعارف والمهارات التطبيقية. كما تتيح 
ساعد الطالب على تقبل طبيعة العمل الدراسة النظرية والواقع العملي، وهذا بدوره ي

 والتكيف معها وتنمية مهارات االتصال مع اآلخرين.
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 المحتويات:
  

 4 اهداف التدريب الميداني واالحتياجات الفعلية للطالب

 6 مقررات التدريب الميداني

 7 التدريبجهات 

 8 إدارة التدريب

 9 المشرف األكاديمي على التدريب

 11 الطالب اثناء فترة التدريبالتزامات 

 12 خطوات التسجيل للتدريب الميداني

 13 اليات تقييم نتائج التدريب

 19-15 نماذج )استمارات( التدريب الميداني
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 اوال: اهداف التدريب الميداني واالحتياجات الفعلية للطالب

عناصر التي يستند اليها البرامج هندسة من أحد الببرامج كلية اليعد التدريب الميداني 
في استيفاء وتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة والتي يصعب تحقيقها اال من خالل احتكاك 

   الطالب بالواقع العملي. ويمكن ايجاز اهداف برنامج التدريب الميداني فيما يلي:

له العمل التي يتوقع عم ضغوط بيئةللتعرف على صعوبات و البإتاحة الفرصة للط .1
   .بها بعد التخرج

 تعميق فهم الطالب للعلوم النظرية التي تلقوها في مجال تخصصهم.   .2

 تدريب الطالب على تحمل المسئولية والتقيد بالمواعيد.  .3

  التعرف على منظومات ضبط الجودة ومعاير االمان الصناعي. .4

 .  ينبيئة العمل من مهندسين وعمال ومديرتدريب الطالب على التعامل مع أفراد  .5

 تدريب الطالب على احترام اآلخرين واالستماع إلى آرائهم.   .6

 ممارسة العمل التطبيقي في قطاع العمل والمكمل للعملية التعليمية.   .7
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 التعرف على التجهيزات والمعدات الموجودة في مواقع العمل.   .8

إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على جهات العمل المختلفة الختيار جهات العمل  .9
   بعد التخرج. له مناسبةال

يم أداء الطالب أثناء فترة التدريب ومعرفة مدى يإتاحة الفرصة لتلك المؤسسات لتق .10
 االستفادة منه وإمكانية توظيفه بعد تخرجه. 

ومحاولة  مكان التدريبإتاحة الفرصة للطالب للتعرف على المشكالت الموجودة في  .11
 التخرج.   مشاريعل إيجاد الحلول المالئمة وذلك من خال

والحلول المستخدمة تكنولوجيات المختلفة إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على ال .12
 وتأثير ذلك على البيئة. التي تنشأ الهندسية للمشكالت

 التعرف على اخالقيات المهنة والنواحي االنسانية المرتبطة بطبيعة العمل. .13

 التعرف على منظومات االدارة الهندسية المختلفة. .14

فكرة واضحة عن حاجة سوق العمل ومتطلباته المختلفة مما ينعكس  برامجإعطاء ال .15
على ما يرد من اقتراحات  من ناحية تطوير مناهجه وذلك بناءً  برنامجعلى ال اإيجابي

 من قبل أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تدريب الطالب.  
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 ثانيا: اليات تنفيذ برنامج التدريب الميداني

 ب الميدانيمقررات التدري -أ

االهداف المرجوة من برنامج حقق برامج كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية ي
 Technical training I EN101)ة مقررات ثالثالتدريب الميداني من خالل 

,Technical training II EN201 ,Technical training III EN301هى ( و
بالتدريب هذه المقررات  فييقوم الطالب . امجالمعتمدة للبرالئحة موصفة ومدرجة في ال

لمدة ذات الصلة بالبرنامج في احدى الشركات العامة او الخاصة او المؤسسات الحكومية 
االجازة الصيفية من بعد الترم الرابع ثم  يقسمة على ثالث فترات يبدا فيها فستة اسابيع م

السادس واخيرا الثامن حيث يتدرج الطالب في اكتساب المهارات العملية والفنية طبقا 
لنواتج التعلم ووفقا  (Freshman, Sophomore, Juniorلمستواه الدراسي في البرنامج )

 Technical training Iالمرحلة االولى من التدريب ) لهذه المقررات. ففيالمستهدفة 

EN101كيفية التعامل مع المهندسون والعمال و على بيئة العمل ( يتعرف الطالب
 المتعلقة بالبرنامجة المستخدمة كما يتعرف على التكنولوجيات الحديث ،واالدارات المختلفة



 

 
7 

 

 Technical. وفى المرحلة الثانية من التدريب يوايضا اتباع االكواد واالمن الصناع

training II EN201) )ل الهندسية المختلفة وكيف يمكن كيتعرف الطالب على المشا

رات الصائبة. كما اذ القرارف من مختلف المجاالت الهندسية التخامزج االفكار والمع
وفى المرحلة  العمل تحت ضغط. ظروفالجودة و يعلى انظمة التحكم ف البيتعرف الط

على  بيتعرف فيها الطال( (Technical training III EN301الثالثة من التدريب 
لى المجتمع والبيئة المحيطة.  كما يتعرف عرات الهندسية ااخالقيات المهنة وتأثير القر

التصميم وتقدير اداء  يف مهنيةالطرق البعض من الطلبة على مبادئ االدارة ويمارسون 
 .هندسيةمنظومات الال

 جهات التدريب الميداني -ب
 

في الجهات  فرص تدريبية متنوعة لطالب كلية الهندسة  بالكليةإدارة التدريب وفر ت
عن طريق المراسالت المباشرة بينها وذلك منها  المتميزة ال سيماو الهندسية ذات الصلة

 . ومثال لذلك:جهاتهذه الوبين 

 اوال :ـ برنامج قسم هندسة االتصاالت 

 الشركة المصرية لالتصاالت . -
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 إدارة ومراكز شركات االتصاالت وااللكترونيات  –الهيئة القومية لالنتاج الحربي  -
 شركات االلكترونيات واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  –الهيئة العربية للتصنيع  -
 إدارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .  –شركات البترول  -
 ومات االتصاالت وااللكترونيات وتكنولوجيا المعلشركات  -
 شركة بنها للصناعات االلكترونية  -
 إدارة تكنولوجيا المعلومات  –الشركة المصرية  إلدارة وتشغيل مترو االنفاق  -

 
 ثانياً :ـ برنامج قسم هندسة التشييد

  بروتوكول تعاون مع شركة المقاولون العرب - 
 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةبروتوكول تعاون مع  -
 الهيئة العامة لألبنية التعليمية -

  الميكاترونيات والروبوتاتثالثاً :ـ برنامج قسم 

 شركة ابوزعبل للصناعات الهندسية – الهيئة القومية لإلنتاج الحربي -
 شركة بنها للصناعات االلكترونية -
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 شركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو االنفاقال -
 للصناعات الهندسية شركة المعادي -
 لمحركات الديزل شركة حلوان -
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة -

 رابعاً :ـ برنامج قسم الهندسة المعمارية 

  بروتوكول تعاون مع شركة المقاولون العرب -
 بروتوكول تعاون مع وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -
 الهيئة العامة لألبنية التعليمية -

التحقق من جدوى  في جهة هندسية يقترحها هو حيث يتمكما يمكن ايضا للطالب التدرب 
 قبل مراسلتها. يكاديمالتدريب بها من قبل المرشد األ
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 دارة برنامج التدريب الميدانيالضوابط وإ -ج

 دارة التدريبإ 1-ج

وتخضع للهيكل كلية بالجامعة المصرية الروسية هي إحدى إدارات التقوم ادارة التدريب و
التي األمور المتعلقة بتدريب الطالب وتنظيم ادارة  يتولب به في الكلية التنظيمي المعمول

 تشمل:

اسم منسق مع توضيح بقوائم للجهات المدربة المرشدين األكاديميين والطالب  تزويد -1
 .اماكن التدريبالتدريب و

اصدار الخطابات الموجهه الى جهات التدريب المختلفة مع التنسيق مع جهة التدريب  -2
 د الطالب المقبولة. حول اعدا

المشرف على  للطالب بالتنسيق مع القسم العلمي حصر نتائج التدريب الميداني -3
 البرنامج.

الدائم نحو ايجاد فرص تدريبية جديدة وعمل اتفاقيات تعاون جديدة مع الجهات  السعي -4
 الهندسية ذات الصلة. 
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 المشرف األكاديمي على التدريب الميداني  2-ج

أكاديميا لكل مجموعة من المتدربين هو أحد اعضاء هيئة التدريس  يتم تحديد مرشدا
 :يكون من مهامه ما يليو جبرنامالب

 .جالتأكد من مالئمة جهة التدريب ألهداف التدريب الميداني ببرنام  -1

   وتقديم النصح واالرشاد. معرفة ظروف التدريبه لتدريبمتابعة الطالب اثناء  -2

 التأكد من حضور الطالب والتزامه ببرنامج التدريب.    -3

حل المشكالت التي قد تواجه الطالب أثناء فترة التدريب بالتنسيق مع وكيل الكلية  -4
 لشؤون الطالب ورئيس لجنه التدريب الميداني للطالب بالكلية. 

ه اإلجابة على استفسارات جهات التدريب أو الطالب حول التدريب ولوائحه وأنظمت -5
 أو حول النماذج المطلوب تعبئتها من قبل جهة التدريب.  

 تقييم التدريب الميداني للطالب بالمناقشة وفحص تقرير العلمي المعد من قبل الطالب. -6

 فحص شهادة تدريب الطالب وتقرير جهة التدريب عن مستوى الطالب. -7
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س ادارة البرنامج التدريب الميداني للطالب واعتمادها من رئيس مجليم يتعبئة نماذج تق -8
 . ادارة التدريبإعادتها إلى و

 حول ما يلي:   لمجلس ادارة البرنامجتقديم توصيات ومقترحات  -9

شكل  في وإمكانية التعاون المستقبلي معها الطالب مستوى جهات التدريب التي زارها •
 .  الت تعاونوبروتوك

على مرئيات الجهات وعلى ضوء  مقترحات حول تطوير التدريب الميداني بناءً  •
 الواقع العملي. 

 التدريب فترة التزامات الطالب أثناء 3-ج
 

 تحدد التزامات الطالب اثناء فترة التدريب الميداني في النقاط التالية:

 مباشرة التدريب منذ اليوم األول لتاريخ بدء التدريب.  -1
 المحافظة على الحضور واالنصراف حسب نظام جهة التدريب المعمول به.  -2

 تقبل النصح والتوجيه من المشرفين على تدريبه من قبل جهة التدريب.  -3
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 التقيد ببرنامج التدريب المعد له من قبل جهة التدريب.  -4

 اتباع شروط السالمة المعمول بها في جهة التدريب.   -5

 ن وتنفيذ ما يطلب منه.  التعاون مع الموظفين اآلخري -6

 الحرص على ممتلكات الجهة والتعامل معها بكل أمانة وإخالص.   -7

 عدم إفشاء أسرار جهة التدريب التي يطلع عليها واالهتمام بأدبيات العمل.   -8

 اتباع التسلسالت اإلدارية المعمول بها في جهة التدريب في حالة الحاجة إليها.  -9

  االتصال بمشرفه من قبل الكلية في حالة وجود أي مشكلة لم يستطيع حلها.   -10

 اعداد تقرير فني شامل عن فترة التدريب الميداني للطالب.   -11

 عدم التسجيل لمقررات دراسية صيفية اثناء فترة التدريب الميداني. -12
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 خطوات التسجيل للتدريب الميداني 4-ج

كما تنص الالئحة الدراسية هو ستة اسابيع.  جبرنامالفترة التدريب للطالب داخل  اجمالي

( ساعة 37ويعتبر الحد االدنى لتسجيل الطالب للتدريب الميداني هو إنهاء الطالب لعدد )

معتمدة على ان يتم تدريب الطالب على ثالثة فترات بواقع اسبوعين عن كل عام دراسي 
 يجب على الطالب اتباعها عند التسجيل للتدريب الميداني:الخطوات التي  فيما يليو

على طلب  قاعدة البيانات والحصول يدارة التدريب لتسجيل اسمه فيتوجه الطالب أل -1
 (.1)نموذج  اصدار خطاب تدريب ميداني

لتدريب حيث يقوم المرشد يتوجه الطالب للمرشد األكاديمي للمناقشة واختيار جهة ا -2
 (.1بالموافقة الكتابية على جهة التدريب بعد مناقشة الطالب )نموذج  األكاديمي

معتمد من  رة التدريب حيث يصدر له خطاب رسميدايتوجه الطالب مرة اخرى إل -3
 عميد الكلية وموجهه الى جهة التدريب.
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 ثالثا: آلية تقييم أداء الطالب اثناء التدريب الميداني

طبقا لالئحة الدراسية للبرنامج  برنامجالالطالب من لتخرج متطلباً يعتبر التدريب الميداني 
 إال بعد إتمامهالبكالوريوس  ال يمنح الطالب درجةوهو غير مدرج بنظام الدرجات ولكن 

 بنجاح. ويتم تقييم أداء الطالب اثناء التدريب الميداني عن طريق اآللية التالية:

 (.2التدريب )نموذج فحص استمارة حضور وغياب الطالب خالل فترة  -1
 (.  3فحص التقرير المعد من قبل جهة التدريب )نموذج  -2
 (.4فحص نموذج تقييم فترة التدريب الميداني من قبل الطالب )نموذج  -3
 فحص شهادة التدريب الميداني المعتمدة من جهة التدريب. -4
 الميداني.عن فترة التدريب الطالب  أعده الذي الفنيالتقرير فحص  -5
فاعلية التدريب الميداني في تنمية المهارات المستهدفة منه مناقشة الطالب والتحقق من  -6

 (6)نموذج 
 (.5مأل طلب اعتماد فترة التدريب للطالب واعتمادها )نموذج  -7

 ويعتبر تدريب الطالب الغًي في حالة:



 

 
16 

 

 % من فترة التدريب.25تغيب الطالب لمدة   -1
 فترة التدريب.عدم تقديم تقريرا فنيا شامال عن   -2
 .3-االخالل بالشروط والواجبات المنصوص عليها في بند ج  -3
إذا كان تقرير جهة التدريب عن الطالب ضعيف )او ذكر اخالله بالنظام المتبع وعدم   -4

 اهتمامه ومحافظته على االنظمة القائمة(.
 الجمع بين التدريب الميداني ودراسة اي مقرر.  -5
 للطالب عن مستوى تحصيل الطالب اثناء فترة التدريب. عدم رضا المشرف األكاديمي  -6
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