
Quality assurance 



الركائز احد االعتماد و التعلیم جودة لضمان القومیة الھیئة تعتبر 
  مصر فى التعلیم الصالح القومیة للخطة الرئیسیة

 ثقة یكسب الذى النحو على التعلیم جودة تحسین على الھیئة ھذة تقوم 
 دولیا و اقلیمیا و محلیا التنافسیة قدراتھا زیادة و فیھا المجتمع

و التعلیمیة للمؤسسات اعتماد جھة ھى بل ، رقابیة جھة تعتبر ال الھیئة 
 التعلیمیة للمؤسسات االرشاد و النصح اشكال كافة تقدیم على تحرص

  مخرجاتھا جودة تحسین على یساعدھا بما



:إلى CIQAPمشروع التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد یھدف 

الوصول إلى قدرة مؤسسیة ذاتیة الحركة لتطویر مستمر على مستوى  "
".جودة عالیة یضمن التأھل لالعتماد



الجامعة رؤیة:
من تقدمھ بما لھا ومشھود معتمدة جامعة تصبح إن إلى الزقازیق جامعة تتطلع 

. المستدامة المجتمعیة والتنمیة العلمي والبحث التعلیم فى متمیز مستوى

الجامعة رسالة:
رائدة وتنمویة أكادیمیة بحوثا و متمیزا تعلیما تقدم حكومیة مصریة جامعة 

 من إطار في البشریة لمواردھا متواصلة وتنمیة متفردة مجتمعیة وخدمات
.األخالقیة والقیم واالستقاللیة والجودة االبتكار

الھندسة كلیة رؤیة:
و تدریس مجال في رائدة تعلیمیة مؤسسة تصبح ان الي الھندسة كلیة تتطلع 

االقلیمي و المحلي المستوي علي الھندسیة العلوم ابحاث



من األساسي الغرض فان شاملة تعلیمیة مؤسسة الكلیة ألن نظرا 
 الھندسیة المعرفة حدود من ابعد ھو ما الي لألمام التحرك ھو انشائھا

:ھي الكلیة رسالة فان لذلك و
علي للمنافسة متمیزین مھندسین العداد الالزم المتمیز التعلیم تقدیم 

االقلیمي و المحلي المستوى
في بما الكلیة خارج و داخل التدریب و التعلیم من مختلفة انماط توفیر 

المعلومات تكنولوجیا استخدام ذلك
الجامعیة المرحلة لطالب العالیة الجودة ذات التعلیمیة خبراتھا توفیر 

 الدیمقراطیة و بالقیم واالرتقاء للتعلم متنوعة بیئة خالل من األولى
 المصداقیة مع الحیاة لقیاجة الطالب اعداد في تسھم التي و المؤسسیة
.محلي و اقلیمي مجتمع ظل في المسئوولیة و الشخصیة



سوق في متمیزا خریجا لیصبح الألخالقیة و المھاریة بالمھنیة القادم الجیل تجھیز 
المتنوع االقلیمي العمل

الھندسیة الدراسات و العلمي البحث في العمل خالل من العلمي المجتمع في التقدم

و بالصناعة االرتقاء و الحیاة جودة تحسین في للمساھمة العلمي البحث اجراء 
البیئة حمایة و االنتاج زیادة

و األبحاث خالل من متطور لمجتمع المتعمقة الرؤیة و المھارات و المعرفة تقدیم  
الخدمات

النھائیین المستفیدین و بالخریجین االتصال روابط توثیق



   ھى عملیة متبادلة بین المعلم و المتعلم تھدف الى تحسین االداء
المستمر بین الطرفین للوصول الى تحقیق معاییر الجودة 

 كلیة الھندسة لھا اھداف فى التعلیم والتعلم حیث یتطلب سیاسات لقبول
الطالب 

 معاییر معتمدة من الھیئة القومیة لبرامجھا التعلیمیة و تحقیق نتائج التعلم
المستھدفة من البرامج التعلیمیة 



 ھي معاییر محددة تعتمدھا المؤسسة ؛ وتكون مستمدة من مراجع
وتتضمن الحد األدنى من المھارات والمعرفة التي ، خارجیة عالمیة 

من المفترض أن یكتسبھا الخریجون من البرنامج وتستوفي رسالة 
.المؤسسة المعلنة ومحققة ألھدافھا 



 (NARS) تتبنى المؤسسة المعاییر االكادیمیة المرجعیة القومیة لطلبة
البكالریوس  وھى النتائج التعلیمیة المستھدفة وتشمل  المعرفة والفھم 

تستھدفھا المؤسسة من وراء برامجھا المرتبطة و والمھارات التي 
:برسالتھا وتصنف الى

.Aالفھم و المعرفة.Knowledge and Understanding
.Bالذھنیة المھارات.Intellectual Skills
.Cالعملیة و المھنیة المھارات.Professional and Practical Skills
.Dالعامة المھارات. Professional and Practical Skills





الكثافة العددیة الزائدة للطالب
حیث أن الكلیة ال تقوم (مازالت تشكل الكثافة العددیة مشكلة بالنسبة للكلیة 

بتحدید أعداد المقبولین بھا ولكن األعداد تفرض علیھا من قبل مكتب 
)  التنسیق

دضعف الموار
 یوجد نقص في موارد الكلیة حیث أن بعض الموارد تعتمد علي التمویل

الذاتي والبعض األخر یحتاج إلي تمویل



الدروس الخصوصیة :
 ظاھرة الدروس الخصوصیة في الكلیة ظاھرة موجودة بالفعل وال

ینكرھا احد وذلك بسبب نظام التعلیم قبل الجامعي الذي جعل ھذه 
الظاھرة متأصلة ومنتشرة في معظم الطالب وغالبیتھم یعتمدون اعتماد 

كلي علي الحفظ والتلقین  
 تم عقد ورشة عمل مع الطالب من الدفعات المختلفة لمناقشة المشكالت

المرتبطة بالنواحي التعلیمیة وظاھرة الدروس الخصوصیة وأسبابھا 
وطرق الحل المقترحة



 للطالبمعلن للرعایة االجتماعیة نظام
 الطارئةطبیة مجھزة للحاالت عیادة
 الدراسةموثقة لتحدید المتفوقین والمبدعین والمتعثرین في قواعد
 خالل السنوات الخمس تطور ً الماضیةنسبة الطالب المتفوقین علمیا
 بالمؤسسةرعایة وتحفیز المتفوقین والمبدعین المطبقة وسائل
 الدراسةلرعایة الطالب المتعثرین في برامج



 الئحة الكلیة الداخلیة (توجد إستراتیجیة للتعلیم و التعلم في الكلیة
معتمدة و موثقة وتحقق ) المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات

رسالة و أھداف الكلیة شارك في إعدادھا كافة األطراف المعنیة و ھي 
كما توجد أیضا وثیقة . أحد أھداف الخطة اإلستراتیجیة للكلیة

إستراتیجیة التعلیم والتعلم موثقة ومعتمدة



 تتضمن إستراتیجیة الكلیة أنماط غیر تقلیدیة للتعلم إضافة إلى الطرق
التقلیدیة و تتضمن ھذه األنماط تشجیع الطالب على التعلم الذاتي داخل 

المحاضرات و الدروس العملیة وإعداد األبحاث وإلقاءھا وإعداد 
المعلقات وحلقات المناقشة و عرض أفالم تعلیمیة و زیارات میدانیة 

للمصانع و الھیئات الصناعیة واإلنشائیة المختلفة من اجل تنمیة مھارات 
تم اعتماد  .االتصال و مھارات اإلطالع و العمل الجماعي لدي الطالب

و توثیق أسالیب التعلیم و التعلم داخل الكلیة 



اسالیب التعلیم والتعلماسالیب التعلیم والتعلم
-:التعلیم المباشر

األساسیات والمعارف العلمیة و ویكون الغرض منھ ھو تزوید الطالب بالمفاھیم 
الھندسیة  حیث أن المحاضر ھو المصدر الرئیسي للمعرفة والخبرة التعلیمیة  

یقوم المحاضر بتنویع طریق التدریس . جمعا وتنظیما وعرضا في ھذا النوع 
بحیث یوفر للطالب أفضل فرص للتعلم و یھیئھ لیصبح مھندسا متمیزا ي مجال 

تخصصھ 

-:التعلیم التفاعلي أو التعلیم النشط
 تعتمد إستراتیجیة التعلیم التفاعلي على أسلوب التفاعل بین الطالب والمحاضر

والمادة العلمیة ویمكن تطبیق ھذا المفھوم من خالل عدة وسائل منھا التعلیم 
.التعاوني والعصف الذھني



:التعلم التعاوني
ھو طریقة فیھا یقسم فیھا الطالب على شكل مجموعات صغیرة في تفاعل 

إیجابي متبادل یشعر فیھ كل فرد أنھ مسئول عن تعلمھ وتعلم اآلخرین بغیھ 
.  تحقیق أھداف مشتركة وتحقیق أعلى درجة من اإلتقان، في أقل وقت ممكن

:العصف الذھني
یقوم المحاضر بعرض المشكلة ویقوم الطالب بعرض أفكارھم ومقترحاتھم المتعلقة بحل 
المشكلة وبعد ذلك یقوم المدرس بتجمیع ھذه المقترحات ومناقشتھا مع الطالب ثم تحدید 

األنسب منھا ویعتمد ھذا األسلوب على إطالق حریة التفكیر وإرجاء التقییم والتركیز على 
.تولید أكبر قدر من األفكار وجواز البناء على أفكار اآلخرین



:التعلیم االلكتروني
تعتمد على تطبیقات الحاسبات اإللكترونیة وشبكات االتصال والوسائط المتعددة في نقل المھارات 
والمعارف وتضم تطبیقات عبر الویب وغرف التدریس االفتراضیة حیث یتم تقدیم محتوى دروس 
عبر اإلنترنت واألشرطة السمعیة والفیدیو ویمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلیم في أي 

.وقت وأي مكان
:التعلم التجریبي

تعتمد إستراتیجیة التعلم التجریبي في أغلب المقررات في البرامج التعلیمیة المختلفة من خالل قیام 
–الفیزیاء ( الطالب بعمل تجارب معملیة لتطبیق المعارف المكتسبة في بعض المقررات الدراسیة 

بما یؤدي إلى ترسیخ ) وغیرھا طبقا للمقررات في الالئحة –الورش اإلنتاجیة  - الخرسانة–الكیمیاء 
وأیضا المفاھیم لدى الطالب باإلضافة إلى عمل زیارات میدانیة إلي المصانع والشركات المختلفة 

التدریب المیداني



 -:التعلم الذاتي
ً على قدراتھ الذاتیة  یعتمد على قیام الطلب بتحصیل المعارف والمھارات معتمدا
في التحصیل من مصادر التعلیم المختلفة مما یحقق تنمیة شخصیتھ والقدرة على 

مواصلة التعلیم بنفسھ مما یؤھلھ لمتابعة التقدم والتطور الذي یحدث في مجال 
تخصصھ وتقوم الكلیة بتطبیق ھذا األسلوب من خالل البحوث والمشاریع 

.التطبیقیة في أغلب مقررات البرامج التعلیمیة المختلفة
:التعلم باستخدام تكنولوجیا المعلومات

ویكون ذلك من خالل تحمیل المقررات االلكترونیة و تنزیل المحاضرات 
إكسابھم خبرات تعلم غنیة  إليالمختلفة من علي المواقع االلكترونیة  مما یؤدي 

.سواء فردي أو تفاعلیة ذاتیة



األنماط المختلفة الستراتیجیات التعلیم و التعلم

التعلیم 
المباشر

التعلیم 
غیر 
المباشر

التعلم 
التجریبي

الدراسة 
المستقلة

التعلیم 
التفاعلي

االستراتیجیات

حل 
المشكالت

التعلیم 
المحاضر

التعلم 
التعاوني

والعصف 
الذھني

مشاریع 
بحث

رحلة 
میدانیة

بعض الطرق

یمكن أن تكون أحد الطرق ضمن أكثر من استراتیجیة، وكمثال على ذلك نالحظ أن طریقة حل المشكالت في التعلم : مالحظة ھامة
ھي ضمن استراتیجیة التعلیم غیر المباشر وكذلك ضمن استراتیجیة التعلیم التفاعلي

األنماط المختلفة الستراتیجیات التعلیم و التعلماألنماط المختلفة الستراتیجیات التعلیم و التعلم



 ا

تعریف الطالب بالرؤیة والرسالة واالھداف العامة للكلیة واالقسام المختلفة بھا
 تعریف الطالب بإستراتیجیة التعلیم والتعلم والمقررات الدراسیة وطرق التدریس واسالیب التقویم

لكل قسم
وذلك بالتوسع في التعلم الذاتى من خالل االبحاث المكتوبة  تحدیث طرق التدریس والبرامج العلمیة

والمعروضة واعداد مشاریع ومناقشتھا و اعداد الرسومات التوضیحیة والنماذج المجسمة بما یخدم 
مخرجات التعلیم المستھدفة

  االعداد والتحضیر لتحویل المقررات الكترونیاE. Learning)(
اعداد وتفعیل الموقع االلكتروني  للكلیة
االھتمام بمكتبة الكلیة وتطویرھا
االھتمام بقاعات التدریس والمحاضرات والمعامل وامدادھا بأجھزة العرض
اجراء تحدیث دوري للمادة العلمیة بالكتاب الجامعى و توفیرعناصرالجودة بھ
الدعم واإلرشاد األكادیمى للطالب
من خالل وضع خطة شاملة لھ تتالئم مع مخرجات التعلم  اإلھتمام وتقویم برامج التدریب المیدانى

المستھدفة



 یتم مراجعة استراتیجیة التعلیم والتعلم سنویا في ضوء نتائج
االمتحانات و استقصاء الطالب و أعضاء ھیئة التد یس والھیئة 
المعاونة مع اشراك االطراف المعنیة من خارج الكلیة في وضع 
ھذه االستراتیجیة وتعدیلھا بناءا علي نتائج ھذه المراجعة اذا لزم 

.االمر



 من حق جمیع الطالب اإلطالع على أوراق إجابة امتحان العملي و
.االمتحانات الدوریة

 یتم تصحیح أوراق إجابة االمتحان الفصل الدراسي مغلقة و الطالب لھم
أرقام جلوس سریة 

 یتم إعالن اإلجابة النموذجیة لالمتحان الدوري مفسر علیھا توزیع
الدرجات

 توزع الدرجات على ورقة األسئلة و تكون واضحة للطالب أثناء أداء
االمتحان   

 عدم إنفراد األساتذة بالتدریس أو التصحیح منفردین في أي مقرر دراسي
بالكلیة  



تتوفر مساعدات التعلیم و التعلم المالئمة لتطویر العملیة التعلیمیة و تحقیق 
–معمل تصمیم -قاعات تدریسیة-معامل(نتائج التعلیمیة المستھدفة  

)مالعب-معامل انترنت



المكتبة مناسبة من حیث المساحة و اإلضاءة و التھویة ألعداد الطالب 
بالمؤسسة

قاعات الدراسة والمعامل
تتناسب مدرجات المحاضرات مع أعداد الطالب والجداول الدراسیة وتبلغ 

طالب وتنقسم الدفعة الواحدة إلى أكثر  ٣٥٠ - ٢٥٠سعھ المدرجات من 
أثناء المحاضراتمن مجموعة 



قیاس و تقییم رضا الطالب

یتم االستفادة من تحلیل نتائج قیاس رضاء الطالب و یتم اتخاذ إجراءات 
تصحیحیة تفید العملیة التعلیمیة وتحقق األھداف األكادیمیة المطلوبة  



مشاركة الطالب في األنشطة المختلفة
 تفعیل صندوق الشكاوى
 مشاركةاالسر و الطالب فى نظافة الكلیة باستمرار
 مشاركة الطالب فى استیفاء االستبیانات المطلوبة لتحسین العملیة

التعلیمیة بمصداقیة تامة مع ابداء اى اقتراحات اخرى 
 المشاركة فى المؤتمرات و الندوات العلمیة
 االلتحاق بالدورات التدریبیة التى تحسن من مستوى تعلیمة و تفیدة

كخریج على مستوى عالى لطالب بكلیة الھندسة 



إلى قدرة مؤسسیة ذاتیة الحركة لتطویر مستمر على الوصول  -١
لالعتمادمستوى  جودة عالیة یضمن التأھل 

الكلیة المعتمدة تؤھل الطالب للمنافسة فى سوق العمل و تزید من  -٢
امكانیة الحصول على فرص بالداخل و الخارج و ذلك الھتمام سوق 

العمل بتشغیل طالب الكلیات المعتمدة 
المالیة بالجامعة و الھیئات من االعتمادات الحصول على فرص  -٣

للكلیات المعتمدة مما یزید من قدرة الكلیة على الخارجیة مخصصة 
التطویر 







و شكرا


