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 الكلية سياسات

تستخدم السياسات للتأكد من أن القيادات إعداد و  صياغة الخطة االستراتيجية وتنفيذها ، فالُكلية بترتبط سياسات الُكلية 

ستراتيجية ة والتى تؤدي إلى تنفيذ الخطة اإلوالمجالس الرسمية تتخذ القرارات التي تدعم رسالتها وأهدافها االستراتيجي

جميع  في ، ستراتيجيةامة التي تقود تنفيذ السياسات اإلالتي تم إعدادها ، كما أن السياسات تُعتبر الخطوط الرئيسية والع

 أجزائها وعلى ُمختلف ُمستوياتها ،و أن أي تغيير في 

 

الخطة االستراتيجية البد وأن يتبعه تغيير في السياسات الُمرتبطة أو العكس ، مما يجعل تنفيذ االستراتيجية المعنية أكثر 

 .سهولة ، كما أنها تفيد للخيارات االستراتيجية التي تقوم بها إدارة الكلية في الُمستقبل

الكلية لها سياسات ُمتنوعة وُمحددة وواضحة تضم قطاعات التعليم والتعلم ، البحث العلمي ، خدمة الُمجتمع وتنمية البيئة 

إضافة للسياسات المالية ، لتحقيق رسالة الُكلية وأهدافها والوصول بُمستوى خريجيها إلى الُمستوى الُمالئم و المطلوب 

 ما يتفق مع سياسات الجامعةللمنافسة محلياً وإقليماً و ذلك ب
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مراجعة نتائج االمتحانات ونتائج استقصاء آراء الطالب وأعضاء هيئة  السياسة 1

 التدريس

فحص أوراق اإلجابة  –فحص ورقة األسئلة )لجنة مراجعة تقييمات الطالب  مجال التطبيق 

 ( فحص مقرر  –

والمتابعة الرقابة  

 والنقييم

 فحص شكاوي الطالب –لجان وحدة ضمان الجودة 

خرى السياسات األ 

 ذات الصلة

 سياسة التعليم والتعلم

   

 مالئمة طرق التدريس المستخدمة لمخرجات التعلم المستهدفة السياسة 3

مصفففوفة  -(وطففرق التففدريس وأسففاليل التعلففيم Lo's I)مصفففوفة المقففررات مجال التطبيق 

 (مع طرق التدريس Lo's)البرامج

 

الرقابة والمتابعة  

 والنقييم

 وحدة ضمان الجودة  

خرى السياسات األ 

 ذات الصلة

 البحث العلمى

   

تقليدية ال رتوفر الكلية أنماط من التعليم غي) الممارسات الفعلية للتعليم الذاتي السياسة 2

وهناك ممارسات فعلية توضح قادرة علي تحقيق مخرجات التعليم المستهدفة 

 (االهتمام بتنمية التعليم الذاتي

أسففلوب تعلففم معتمففد علففي مشففروعات  باإلضففافة إلففي )مشففروا التخففر   - مجال التطبيق 

 (أسلوب التعلم الذاتي

مشفففروعات وأبحفففاة تابعفففة لفففبعب المقفففررات وبعفففب التخصصفففات  -

 (أسلوب تعلم معتمد علي حل المشكالت)

تعتمد علفي أسفلوب الفتعلم الفذاتي والفتعلم )أبحاة وعروض ومشروعات  -

 (.المعتمد علي تكنولوجيا المعلومات

 (تعلم تعاوني)أبحاة ومشروعات في بعب المقررات  -

الرقابة والمتابعة  

 والنقييم

 أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 البحث العلمى

   

 ةحتياجات سوق العمل و مواكباستحداة برامج ومقررات تناسل ا السياسة 4

 التطورات العلمية

 تشكيل لجنة لضمان تحديث البرامج األكاديمية - مجال التطبيق 

 اختيار معايير أكاديمية مناسبة لبرنامج الطالب -

تحديث البرامج وطرق التدريس والتقويم لتحقيق التوافق مع  -
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 المعايير األكاديمية

الرقابة والمتابعة  

 والتقييم

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب –عميد الكلية 

خرى السياسات األ 

 ذات الصلة

 البحث العلمى  –خدمة المجتمع 

   

 العمل على توفير مناخ أكاديمى داعم لإلبداا والتميز   السياسة 2

 .تشجيع أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى طرق التعليم والتعلم        - مجال التطبيق 

رعاية و دعم الطالب المتفوقين علميا و تقديم الدعم المعنوى و المادى        -

 . لهم

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى وسائل وبرامج  العمل على     -

 .التعلم  التعليم و

 

الرقابة والمتابعة  

 قييمتوال

 رؤساء األقسام –وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  –عميد الكلية 

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 البحث العلمى 

   

ة التطور فى العمل على تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس لمواكب السياسة 6

 ساليل التعلمأتكنولوجيا التدريس و

 .االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة   دراسة - مجال التطبيق 

 . تدريل أعضاء هيئة التدريس على الطرق الحديثة للتدريس واساليل التعلم  -

 .التدريل الدوري ألمناء المعامل على التقنيات المعملية الحديثة   -

 

الرقابة والمتابعة  

 قييمتوال

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  –عميد الكلية 

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 البحث العلمى

   

 نشطة الطالبيةعلى دعم الطالب وتشجيع ممارسة األالعمل  السياسة 7

سر األاالجتماعية و الثقافية  وتشجيع نشطة الرياضية والتوسع فى األ  - مجال التطبيق 
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 الطالبية

استمارة الطالب ذوى ) الخاصة  حتياجاتو ذوى اال الطالب المتعثريندعم  -

 (حتياجات الخاصة اال

 جتماعيةمتميزين فى األنشطة الرياضية واالتكريم الطالب ال -

 دعم وتنمية قدرات الطالب المتفوقين علمياً  -

والمتابعة الرقابة  

 قييمتوال

 -أعضاء هيئة التدريس –الطالب وكيل الكلية لشئون التعليم و  –عميد الكلية 

 رعاية الشباب

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 خدمة المجتمع

   

 بعة الخريجين كعامل أساسى للتحسين المستمراالهتمام بمتا السياسة 8

بالخريجين من خالل  و مستمرة االتصال بصفة دورية - مجال التطبيق 

 .مناسبات متعددة  

استقصاء آراء أماكن عمل الخريجين عن آداء الخريجين     -

 المهنى والخلقى 

استقصاء آراء الخريجين عن برنامج الكلية وفاعلية طرق      -

 .التدريس والتقويم 

االستفادة من التغذية الراجعة فى تحديث البرامج وطرق  -

 التدريس 

 

الرقابة والمتابعة  

 قييمتوال

 الجودةوحدة ضمان  –عميد الكلية 

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 -خدمة المجتمع 

   

 .العمل على إشراك المجتمع في العملية التعليمية  السياسة 9

 . االستفادة من إمكانات المجتمع المحيط فى تدريل الطالب   - مجال التطبيق 

 . استقصاء آراء المجتمع فى مستوى الخريجين -

المختلفة فى تطوير البرامج عن مشاركة األطراف المجتمعية  -

طريق عمل زيارات للشركات و المصانع  و دعوتهم لمؤتمر 

سنوى بالكلية للوقوف على أخر مستجدات سوق العمل و ما 

 يحتاجة ذلك من تطوير للبرامج

الرقابة والمتابعة  

 قييمتوال

 إدارة الجامعة

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 خدمة المجتمع 
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السعي نحو فرص التدريل العملي والميداني للطالب إلكسابهم الخبرات و  السياسة 11

 .المهارات وفق احتياجات سوق العمل

 . التوسع في المهارات العملية ضمن توصيف المقررات - مجال التطبيق 

تحديث معامل الطالب وإمدادها بما يلزم من أجهزة ومواد    -

 .تدريبية

التواصل مع سوق العمل من خالل الشركات و المصانع و  -

 . عمل بروتوكوالت تعاون لتدريل الطالب

 جعل التدريل الميدانى متطلل تخر  -

الرقابة والمتابعة  

 قييمتوال

 رؤساء األقسام–عميد الكلية 

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 خدمة المجتمع

   

 .التعليميةالتقويم المستمر للفعالية  السياسة 11

اطراف ) قياس رضا الطالب و اعضاء هيئة التدريس و العاملين بالكلية  مجال التطبيق 

 (العملية التعليمية 

الرقابة والمتابعة  

 قييمتوال

 وحدة ضمان الجودة –ادارة الكلية 

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 البحث العلمى

   

األقسام العلمية  لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة تطوير سياسات القبول في  السياسة 13

 .بين رغبات الطالب في التخصصات المختلفة

 

عمل استمارة رغبات للطالب فى الفرقة الغعدادى و موضح بها  مجال التطبيق 

 التخصص و المواد الؤهلة له

الرقابة والمتابعة  

 قييمتوال

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

السياسات االخرى  

 ذات الصلة
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 العمل على توعية الطالب و توعيتهم بالجودة السياسة 14

عقد اجتماعات بصورة دورية مع الطالب فى كافة البرامج و السنوات  مجال التطبيق 

المختلفة لتعريفهم و توعيتهم بالجودة و انعكاسها على تطور العملية 

 التعليمية

والمتابعة الرقابة  

 قييمتوال

 وحدة ضمان الجودة

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 خدمة المجتمع

   

تطوير و تقديم المساعدة الطالب الراغبين فى التحويل اليها من كليات اخرى  السياسة 12

 مناظرة 

 عمل مقاصة علمية مجال التطبيق 

الرقابة والمتابعة  

 قييمتوال

 المقاصاتلجنة  –عميد الكلية 

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 

   

تحديد و معرفة نسل الطالب ألعضاء هيئة التدريس و وضع ألية للساعات  السياسة 16

 .المكتبية و اإلرشاد األكاديمى لكل عضو هيئة تدريس 

وضع الساعت المكتبية لكل عضو هيئة تدريس فى الجدول الدراسى لإلجابة  مجال التطبيق 

 استفسارات الطالبعلى 

الرقابة والمتابعة  

 قييمتوال

 رؤساء األقسام –وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  –عميد الكلية 

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 البحث العلمى

   

شراك اكبر عدد من الطالب فى هذه إية  و تطوير و زيادة عدد  انشطة الكل السياسة 17

 االنشطة 

سر مختلفة يشرف عليها اعضاء هيئة التدريس و الهيئة أعن طريق عمل  التطبيقمجال  

 المعاونة 

الرقابة والمتابعة  

 قييمتوال

 اتحاد طالب الكلية -رعاية الشباب بالكلية  –ادارة الكلية 

السياسات االخرى  

 ذات الصلة

 خدمة المجتمع
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 سياسة المؤسسة في التعامل مع مشكالت التعليم

 الكثافة العددية -1

 الحفاظ على كثافة طالبية مالئمة لموارد التعلم المتاحة السياسة

دفعت الكلية إليجاد ( الفرقة اإلعدادى ،تشييد،عمارة)في بعب البرامج  - مجال التطبيق

 حلول لها عن طريق تقسيم الدفعات إلي مجموعات

زيادة موارد التعلم عن طريق تحويل بعب المقررات الى الصورة  -

 اإللكترونية 

إدخال الئحة الساعات المعتمدة و التى تضمن التعلم فى مجموعات  -

 صغيرة 

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 مجالس األقسام –إدارة الكلية 

السياسات االخرى 

 ذات الصلة

 

 

 الطالبسياسة التعامل مع ضعف حضور  -2

 ضمان التزام الطالب بالحضور فى المحاضرات السياسة

يتم تطبيق نص الالئحة الداخلية للُكلية لمرحلة البكالوريوس والتي تنص على   مجال التطبيق

ال يسمح للطالل بدخول االمتحان التحريري في أي مقرر إال إذا كانت نسبة " 

على األقل وفي حالة عدم توافر هذه النسبة يقوم أستاذ المادة %  72حضوره 

( بقرار مجلس قسم)بإخطار رئيس القسم األكاديمي بحصر غياب الطالب 

وإخطار وكيل الُكلية لشئون التعليم والطالب عن الطالب الُمتكرر غيابهم عن 

الُمحاضرات والتدريل العملي وذلك في نهاية األسبوا الرابع والثامن والثاني 

عشر إلنذار الطالب حتى ينتظموا في الحضور وال يتعرضوا للحرمان من 

 دخول االمتحان 

 ب للطالب كشوف الحضور و الغيا 

 أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة –مجالس األقسام  –إدارة الكلية  قييمتالرقابة والمتابعة وال

السياسات االخرى ذات 

 الصلة
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 الدروس الخصوصية -3

 محاربة الدروس الخصوصية السياسة

لم يثبت تورط  متابعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وإجراءات صارمة - مجال التطبيق

 .في الدروس الخصوصية 

الدعم األكاديمي للطالب عن طريق عمل محاضرات مراجعة عامة لبعب  -

 المقررات

تهيئة مناخ مناسل للطالب لحضور المحاضرات وتجهيز المدرجات بأنظمة  -

الصوت وشاشات العرض الحديثة والداتا شو والحاسل اآللى والمكيفات 

 والتهوية الجيدة

 تقسيم الطالب إلى مجموعات للقضاء على الكثافة داخل المدرجات  -

 تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي للطالب ووضع آلية لتلقى الشكاوى -

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 إدارة الكلية 

خرى السياسات األ

 ذات الصلة

 التعليم والتعلم

 نقص أعضاء هيئة التدريس -4

 العمل على جذب أعضاء هيئة تدريس متخصصين و ذوى كفاءة عالية  السياسة

 سياسة الجامعة لفتح التعيينات  - مجال التطبيق

 .دراسات تعديل سياسات التعيين بالجامعة  -

 انتداب أعضاء هيئة تدريس من الجامعات االخرى -

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 إدارة الكلية 

السياسات 

االخرى ذات 

 الصلة

 التعليم والتعلم
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 التدريب الميدانى

تصدر الكلية خطابات تدريل صيفية للطالب في ) التدريل الميداني للطالب السياسة

األماكن التي يريدون التدريل فيها ، وتعمل الكلية حالياً علي تصميم برامج فعالة 

وواضحة للتدريل الميداني للطالب لكل برنامج علي حده متضمنة آليات محددة 

 (.للتنفيذ واإلشراف والتقويم

 .صورة لخطاب التدريل - مجال التطبيق

 . مقترح بخطة التدريل من قسم الهندسة المعمارية -

 األقسام -دارة الكلية إ قييمتالرقابة والمتابعة وال

السياسات االخرى ذات 

 الصلة

 البحث العلمى –خدمة المجتمع 

 :نظام تقويم الطالب -6

 :التقويم ساليب -أ

تحرص الكلية علي تطوير االختبارات التحريرية بحيث التعتمد علي الحفظ ، وتنوا في  - السياسة

الحاالت العملية كما تحرص  –األسئلة المقالية  –نوعية األسئلة مثل االختيار  من متعدد 

الكلية من خالل لجنة مراجعة تقييمات الطالب ووحدة ضمان الجودة من مراجعة نماذ  

ئلة االمتحانات وعينة من نماذ  اإلجابة ومن ملف المقرر للتأكد من طرق تقويم أس

 الطالب تحقق النتائج التعليمية المستهدفة للمقررات وللبرامج

 .نماذ  الفحص ألوراق األسئلة واإلجابة - مجال التطبيق

 .تقارير لجنة مراجعة تقييمات الطالب -

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 دارة الكلية إ –لجان وحدة ضمان الجودة 

 

 تستخدم الكلية نظام الممتحنين الخارجيين في مشروعات التخر  السياسة

 .خطة امتحانات مشروا التخر  - مجال التطبيق

 .نتائج لجان امتحانات مشروا التخر   -

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 ادارة الكلية  –مجالس األقسام 

 : إدارة االمتحانات - أ

 

تلتزم الكلية باإلعالن عن جداول االمتحانات في موعد مناسل ويتم أخذ رأي الطالب منه  السياسة

 ومقترحاتهم حتى ال يكون هناك أي تعارضات في مواد التخلف وفقاً الحتياجات الطالب



 اكتوبر 6جامعة  

 لكية الهندسة

  وحدة ضامن اجلودة
 

 

 

 

 جداول اإلمتحانات مجال التطبيق

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 مجالس األقسام –دارة الكلية إ

 

 .يتم إعالن النتائج لالمتحانات في مواعيد مناسبة وفور االنتهاء من تصحيح المواد  - السياسة

 هناك آلية تتبعها الكلية للتعامل مع تظلمات الطالب وتراجع ويتم إعالن الطالب بها -

إجراء فحص التماسات وشكاوى الطالب الخاصة باالمتحانات والنتائج مع النماذ   - مجال التطبيق

كشف إعالن الطالب بنتائج  –محضر الفحص  –طلل االلتماس .)المصاحبة له 

 (الفحص

 

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 لجان وحدة ضمان الجودة –دارة الكلية إ

 

تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلية بتوزيع نتائج تحليل استبيان رضاء الطالب عن مستوي  - السياسة

 الجامعيةالمقررات والبرامج والخدمة 

 .نموذ  تحليل استبيان أحد المقررات - مجال التطبيق

 .نموذ  تحليل استبيان الخدمة الجامعية  -

 مقترحات التحسين الستبيان الخدمة الجامعية من قبل وحدة ضمان الجودة -

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 وحدة ضمان الجودة

 

نتائج تقويم الطالب علي مستوي المقررات تستخلص الكلية المعلومات المستخلصة من  - السياسة

 .والبرامج في اتخاذ القرارات التصحيحية وفي تطوير البرامج 

رضاء طالبي علي % 61عرض حاالت أعضاء هيئة التدريس ذوى المقررات أقل من  - مجال التطبيق

 (.مرفق تقرير)مجلس إدارة الوحدة التخاذ اإلجراءات الالزمة حسل كل حالة 

المناهج بالكلية تعمل علي دراسة وتطوير المقررات والبرامج آخذة في  لجنة تطوير -

زيادة المعامل  –التدريل الميداني )االعتبار المشكالت الكبرى المثارة من الطالب مثل 

 (مرفق محضر اجتماا اللجنة.)إلي آخرة ....في بعب البرامج 

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 وحدة ضمان الجودة 
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 لكية الهندسة
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 :المصادر والتسهيالت المتاحة للتعليم والتعلم

 :مساعدات التعليم والتعلم - أ

 

تحرص الكلية علي مالئمة مساعدات التعليم والتعلم لألغراض المعدة لها مثل الورش  - السياسة

 .إلي آخرة....والمراسم ومعامل الحاسل والمالعل والفنادق والمطاعم والمستشفيات 

 .والمراسم ومساحتها وطاقتها االستيعابيةبيان بالورش  - مجال التطبيق

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 ادارة الكلية 

السياسات 

االخرى ذات 

 الصلة

 خدمة المجتمع

 :قاعات المحاضرات والمعامل  - ب

 

تحرص الكلية أن تتناسل مساحة القاعات والفصول الدراسية والمعامل مع أعداد  - السياسة

 الطالب

 بالقاعات والفصول والمعامل ومساحتها وطاقتها االستيعابيةبيان  - مجال التطبيق

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 دارة الكلية إ

السياسات االخرى 

 ذات الصلة

 البحث العلمى –خدمة المجتمع 

 

تكون هذه القاعات والفصول والمعامل مالئمة للعملية التعليمية من حيث اإلضاءة  - السياسة

 و تناسل اعداد الطالب داخلهم اإليضاح وتكنولوجيا التدريسوالتهوية ووسائل 

 صور فوتوغرافية لبعب الفصول والقاعات الدراسية والمعامل - مجال التطبيق

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 دارة الكلية إ

السياسات االخرى 

 ذات الصلة

 البحث العلمى
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 الفنيين في المعاملتوفر الكلية األعداد الكافية والمؤهلة من  - السياسة

 عدد المعامل وعدد الفنيين بالكلية - مجال التطبيق

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 لجنة المعامل –دارة الكلية إ -

السياسات 

االخرى ذات 

 الصلة

 البحث العلمى

 المكتبة -ج

 

للمكتبات المكتبة المركزية بالجامعة تعتبر صرح من صروح التعليم والتعلم بالنسبة  - السياسة

بالجامعات الخاصة حيث أنها مالئمة من حيث المساحة ألعداد الطالب ، وتتوافر بها 

التجهيزات المناسبة والمراجع والدوريات الكافية والحديثة وخدمات التصوير 

 وتكنولوجيا المعلومات وخدمة اإلنترنت

 .تقدمها دليل المكتبة المركزية ومحتوياتها والخدمات التي  - مجال التطبيق

 .قائمة بأسماء الكتل الهندسية بالمكتبة المركزية -

 قائمة بأسماء الكتل الخاصة بكل برنامج -

 

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 ادارة المكتبة –دارة الكلية إ

السياسات 

خرى ذات األ

 الصلة

 خدمة المجتمع –البحث العلمى 

 

العمل وااللتزام بمواعيد العمل ، النظام وتيسير تقديم تتسم إدارة المكتبة بالكفاءة في تنظيم  السياسة

الخدمة للمترددين من خالل سجالت رسمية وحسن معاملة المترددين عليها ، ووجود عدد 

 كاف من العاملين

 (واجل الحصول عليها.)سجالت المكتبة  - مجال التطبيق

تفعيله وتحديثفه يجل )استبيان رضاء الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن خدمات المكتبة  -

) 

 (طلل إحصائية من المكتبة)عدد العاملين نسبة للمترددين  -
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 (آخر تحليل من مركز ضمان الجودة للجزء الخاص بالمكتبة)استبيان الخدمة الجامعية  -

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 وحدة ضمان الجودة -ادارة المكتبة –دارة الكلية إ

اسات السي

خرى ذات األ

 الصلة

 خدمة المجتمع –العلمى البحث 

 

 الكتاب الجامعى –د 

 ضمان جودة الكتاب الجامعى - السياسة

 .أن يكون معتمداً من القسم المعني  - مجال التطبيق

 .أن يتصف باإلفرا   والطباعة الجيدة والجذابة  -

 .أال يجبر الطالل علي شرائه -

 أن يكون هناك مصادر أخري للتعلم -

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 وحدة ضمان الجودة –مجالس األقسام  –دارة الكلية إ

السياسات 

االخرى ذات 

 الصلة

 البحث العلمى

 

تحرص الكلية علي قياس وتقييم رضا الطالب ويقوم مركز ضمان الجودة بتحليل  السياسة

 االستبيانات وإرسال النتائج للكلية

 .الدراسية استبيان قياس رضا الطالب عن المقررات  - مجال التطبيق

 .استبيان قياس رضا الطالب عن الخدمة الجامعية -

 .استبيان قياس رضا الطالب عن المكتبة  -

 .استبيان قياس رضا الطالب عن إدارة رعاية الطالب -

الرقابة والمتابعة 

 والنقييم

 وحدة ضمان الجودة

خرى السياسات األ

 ذات الصلة

 البحث العلمى
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 البحث العلمى: اسم السياسة 

 

 

إعداد جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوة ذات المستوى  السياسة

 الرفيع، وذلك عن طريق إشراك المعيدين والمحاضرين في تنفيذ البحوة العلمية

 اتفاقيات مع جامعات محلية واقليمية  مجال التطبيق

 اتفاقيات

 الكليةعميد  -دارة الجامعة إ قييمتالرقابة والمتابعة وال

السياسات االخرى ذات 

 الصلة

 خدمة المجتمع –التعليم و التعلم 

 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين وحثهم على إجراء البحوة   السياسة

 العلمية المبتكرة

 دعم مالى لالبحاة العلمية وحضور المؤتمرات  مجال التطبيق

 اعطاء يوم تفرغ لالبحاة العلمية 

 اللجنة العلمية  قييمتالرقابة والمتابعة وال

خرى ذات السياسات األ

 الصلة

 التعليم و التعلم

 

و عمل بروتوكوالت التعاون المشترك مع المجتمع المدنى و إيجاد قنوات  السياسة

 لدعم وتمويل المشاريع البحثية بما يعزز دور الكليةالمؤسسات البحثية 

 اتفاقيات مع مراكز البحث العلمى  مجال التطبيق

 

 ادارة الكلية –دارة الجامعة إ قييمتالرقابة والمتابعة وال

خرى ذات السياسات األ

 الصلة

 التعليم و التعلم
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 عداد بحوثهميئة التدريس و الهيئة المعاونة إلعضاء هعم المادى والمعنوى ألتوفيرالد السياسة

 لالبحاة العلمية و المؤتمرات الدولية والمحليةتخصيص ميزانية  مجال التطبيق

 تقديم مكافأت عند الحصول على الدرجات العلمية المختلفة

الرقابة والمتابعة 

 والنقييم

 ادارة الكلية –ادارة الجامعة 

لسياسات ا

خرى ذات األ

 الصلة

 التعليم و التعلم

 

 حماية حقوق الملكية الفكرية  السياسة

 استمارة اقرار  مجال التطبيق

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 ادارة الكلية –ادارة الجامعة 

السياسات 

االخرى ذات 

 الصلة

 التعليم و التعلم

 

العمل على ايجاد فرص تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات والمراكز البحثية  السياسة

 الُمؤتمرات الدوليةالمتقدمة بالخار  من خالل منح ما بعد الدكتوراه وحضور 

هيئفة المفنح ألعضفاء هيئفة التفدريس وال جنبيفة لتقفديمد اتفاقيات تعاون مع الجامعات األعق مجال التطبيق

 المعاونة

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 ادارة الجامعة 

السياسات 

االخرى ذات 

 الصلة

 التعليم و التعلم
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 البحوة العلميةتسويق نتائج تشجيع النشر الدولى و  السياسة

 الكلية  توفير الدعم  المادى للنشر فى المجالت العالمية والمحلية مجال التطبيق

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 اللجنة العلمية

السياسات 

خرى ذات األ

 الصلة

 التعليم و التعلم

 

 هيئة التدريستزويد المكتبة بمواقع مجالت البحث العالمية و اتاحتها للطالب و اعضاء  السياسة

 اإلتفاق مع المجالت العلمية المحلية و الدولية  مجال التطبيق

الرقابة والمتابعة 

 والنقييم

 المكتبة -دارة الجامعة إ

السياسات 

خرى ذات األ

 الصلة

 التعليم و التعلم

 

 تنمية االبتكارات وتسجيل براءات االختراا للحفاظ على الملكية الفكرية السياسة

 إنشاء وحدات و عمل لجنة  لدعم اإلبتكارات و تجيل براءات اإلختراا التطبيقمجال 

الرقابة والمتابعة 

 قييمتوال

 ادارة الكلية  –دارة الجامعة إ

السياسات 

االخرى ذات 

 الصلة

 التعليم و التعلم و خدمة المجتمع
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 خدمة المجتمع: اسم السياسة 

 .في تنمية موارد الُكلية الذاتيةنشاء وحدات ذات الطابع الخاص إ السياسة

عمففل مراكففز استشففارية مكونففة مففن اعضففاء هيئففة التففدريس و الهيئففة  - مجال التطبيق

 المعاونة كل فى تخصصة و اإلعالن عنها و تسويقها اعالميا

تسففويق مشففاريع الطففالب و ايجففاد دعففم مففادى لهففا مففن الشففركات و  -

 المصانع

 

 الكليةدارة إ قييمتالرقابة والمتابعة وال

  خرى ذات الصلةالسياسات األ

التوعية بالخدمات المجتمعية من خالل تنظيم المحاضرات والندوات و  السياسة

 المؤتمرات

عقد ندوات بصفة دورية و دعوة شخصيات عامة لها انشفطة  - مجال التطبيق

 اجتماعية

 عمل مؤتمر بصفة سنوية خاص بالكلية تحت رعاية الجامعة  -

 دارة الكلية إ –دارة الجامعة إ قييمتوالمتابعة والالرقابة 

  خرى ذات الصلةالسياسات األ

 

 وضع خطة للمشاركة فى تنمية المجتمع والبيئة المحيطة  السياسة

 عمل بروتوكوالت تعاون مع المؤسسات ذات الصلة مجال التطبيق

 ادارة الكلية  قييمتالرقابة والمتابعة وال

 

الوعي البيئي لألفراد داخل الُكلية والُمجتمع المحيط و المساهمة فى حل تنمية  السياسة

 المشكالت البيئية

عمل محاضرات بصفة دورية فى الكليفة و عمفل ملصفقات لتنميفة الفوعى  مجال التطبيق

 البيئى

 دارة الكلية إ قييمتالرقابة والمتابعة وال

 البحث العلمى خرى ذات الصلةالسياسات األ
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قامة ملتقى لتوظيف خريجين الكلية بُمشاركة أصحاب األعمال وقيادات إ السياسة

 مصالح القطاا العام

دعوة المصانع و الشركات فى نهاية كفل عفام دراسفى لعقفد هفذا الملتقفى  مجال التطبيق

 التوظيفى

 دارة الكليةإ –دارة الجامعة إ قييمتوالمتابعة والالرقابة 

 التعليم و التعلم خرى ذات الصلةالسياسات األ

 

 تقديم االستشارات للمؤسسات و المصانع  السياسة

 تحتاجها داخل معامل الكلية ذلك من خالل القيام بالتجارب المعملية التي مجال التطبيق

 ادارة الكلية –دارة الجامعة إ قييمتالرقابة والمتابعة وال

 التعليم و التعلم –البحث العلمى  السياسات االخرى ذات الصلة

 

 

 نشاء قاعدة بيانات للخدمات البيئية و المجتمعية إ السياسة

عمل قاعدة بيانات من خالل موقع الجامعة لتسجيل الفراغبين ففى المشفاركة  مجال التطبيق

 فى خدمة المجتمع 

 عميد الكلية -دارة الجامعةإ قييمتالرقابة والمتابعة وال

 البحث العلمى خرى ذات الصلةالسياسات األ

 

 .التكامل مع سياسات الكلية في مجاالت التعليم و التعلم و البحث العلمي السياسة

عمففل اجتماعففات بصفففة دوريففة مففن المسففئولين عففن التعلففيم و الففتعلم و  مجال التطبيق

 البحث العلمى و تسخير مجاالت البحث العلمى لخدمة المجتمع

 رؤساء األقسام –الكلية عميد  قييمتالرقابة والمتابعة وال

 و البحث العلمى  التعليم و التعلم خرى ذات الصلةالسياسات األ
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 سياسات الكلية فى  القبول و التحويل

 ةسه القبول بالكليه لطالب الفرقة األعداديياس السياسة

يحفففدد المجلفففس األعلفففي للجامعفففات الخاصفففة عفففدد الطفففالب مفففن أبنفففاء  مجال التطبيق

 ةالعامف ةبين الحاصفلين علفي شفهاده الثانويف العربيه منجمهوريه مصر 

  ةأوعلي الشهادات المعادل

 . ةللقبول بالكلي ةاه الشروط المؤهلمع مراع. (ة واألجنبي ةالعربي) 

 :بالكلية  شروط قيد الطالب

أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة رياضة -  1

 .سنة قبوله بالكلية

و أالعربية ) ام الثانوية المعادلة أن يكون حاصال على شهادة اتم  -3

 (.االجنبية 

أن يكون حاصال على شهادة الثانوية الصناعية نظام الثالة سنوات او -  2

 .الخمس سنوات

يتم تقديم أوراق  الطالب عن طريق مكتل القبول بالجامعة بترتيل  -4

وا الثانوية العامة وفقا لما درجات النجاح مع مراعاه الحد األدنى لمجم

 .المجلس األعلي للجامعات الخاصة يقرره

و ،  الرسوم المقررة  يتم قيد الطالل بالكلية بعد استيفاء أوراقه ودفع -2

بعد أن يثبت الكشف الطبى خلوه من األمراض المعدية و صالحيته لمتابعة 

األعلى للجامعات الدراسة التى يتقدم لها وفقا للقواعد التى يضعها المجلس 

 .الخاصة

 يعد فى الكلية ملف لكل طالل يحتوى على جميع األوراق المتعلقة بالطالل

 شئون الطالب –دارة الجامعة إ قييمتالرقابة والمتابعة وال

 التعليم و التعلم خرى ذات الصلةالسياسات األ

 

 


