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 6106/6102ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

 

 ٘ٝ :ِٚؾبٚس سئ١غ١خ  ػذحرمَٛ خطخ ػًّ شئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ػٍٝ 

 ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ. .0

 سفغ وفبءح اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص. .6

 إٌذٚاد ٚٚسػ اٌؼًّ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبص اإلداسٞ ٚ اٌطالة. .3

 ٌىً ِٓ :اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ  .4

 اٌطالة ٚ اٌخش٠غْٛ ( –اإلداس١٠ٓ  –أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ  -) ل١بداد أوبد١ّ٠خ 

 رغ١ًّ (. –رشغ١ش  –رٛػ٠ٛخ  –ث١طش٠خ  –اٌمٛافً اٌطالث١خ ثّخزٍف أٔٛاػٙب ) ؽج١خ  .5

 رشش١ذ اعزٙالن اٌىٙشثبء ٚاٌزؾٛي ٌٍطبلخ اٌّزغذدح ٚاٌج١ئخ اٌخؼشاء. .6

 ١ئخ اٌّؾ١طخ.رغ١ًّ اٌى١ٍخ ٚاٌج .2

 اٌّإرّشاد اٌزٟ رٙذف ئٌٝ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ. .8

 األثؾبس ٚاٌّششٚػبد اٌزطج١م١خ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ رٕف١ز٘ب. .9

 :ِٓ خالي أٔشطخ ؽالث١خ ِٚزبثؼخ اٌخش٠غ١ٓ  .01

  

 ؽّالد رٛػ١خ ؽالث١خ.  

   فٟرفؼ١ً اٌظٍخ ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚاٌخش٠غ١ٓ ِٓ خالي ٚؽذح ِزبثؼخ اٌخش٠غ١ٓ ٌٍّشبسوخ  

 .ٍِزم١بد اٌزٛظ١ف( –زذس٠ج١خ اٌجشاِظ اٌ -) إٌذٚاد  ؼب١ٌبد اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخ ِضً اٌف
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ٌٍى١ٍخ ِٓ ؽ١ش ٚعبئً األِبْ  اٌؾبٌٟاٌغالِخ ا١ٌّٕٙخ ٚئداسح األصِبد : ػًّ دساعخ ٌٍٛػغ .00

رشى١ً ٌغٕخ اٌغالِخ ٚاٌظؾخ ا١ٌّٕٙخ ٌذساعخ ِب ٚؽذح ئداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌّزٛفشح ِٓ خالي 

 رؾزبعٗ اٌى١ٍخ ِٓ :

 

 ٌغ١ّغ ِشافك اٌى١ٍخ. ِزطٍجبد األِٓ ٚاٌغالِخ 

 فددددددٟ ِغددددددبي ئداسح األصِددددددبد ٚاٌىددددددٛاسس ٌٍفئددددددبد اٌّؼ١ٕددددددخ ثبٌى١ٍددددددخ رٛػ١ددددددخ ٔددددددذٚاد  

 اٌطالة (. –اإلداس١٠ٓ  –أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ  )

 .اٌّشٚس اٌذٚسٞ ػٍٝ أعٙضح اإلؽفبء ٚٚعبئً اٌؾّب٠خ ثبٌى١ٍخ 

  بألِبوٓ اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخ.ؼذ رشو١جٙب ثأعٙضح اإلٔزاس ث ِشاعؼخ 

 ا٢ِٓ ٌّجبٟٔ اٌى١ٍخ خطخ اٌطٛاسئ ٚاإلخالء رؾذ٠ش. 

 .رذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ ٚر١ّٕخ ِٙبسارُٙ فٟ ِغبي اٌغالِخ ٚاٌظؾخ ا١ٌّٕٙخ 

 .ٔشش صمبفخ األِٓ ٚاٌغالِخ ٚرؼ١ّّٙب ٚفمب ٌٍزؼ١ٍّبد اٌٛاسدح ثذ١ًٌ األِٓ ٚاٌغالِخ 

 ٌٕ ٍّّٟبرط ع١ٕبس٠ٛ٘بد ألُ٘ األصِبد اٌّؾزًّ ؽذٚصٙب ثظٛسح ِزىشسح.رطج١ك ػ 

 . ِشاعؼخ ِٕظِٛخ ١ِبٖ اإلؽفبء ثبٌى١ٍخ دٚس٠بً ثؼذ رؾذ٠ضٙب 

  فِٟٓ ِٙبَ  ُثّب ٠ٛوً ئ١ٌٙ ُٙل١بِٚرفؼ١ً دٚس فش٠ك اٌغالِخ ٚاٌظؾخ ا١ٌّٕٙخ ثبٌى١ٍخ 

 ٘زا اٌشأْ.
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 6106/6102ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

 ٛاسد اٌزار١خ:ر١ّٕخ اٌّ .. أٚلً 
 

 ِضً :رٌه ػٓ ؽش٠ك ػذح ِؾبٚس ٠زُ  ٚ

  أػدددذاد اٌطدددالة اٌدددز٠ٓ ٠دددزُ لجدددٌُٛٙ ثّغدددز٠ٛبد اٌجدددشاِظ األسثدددغ ا١ٌّّدددضح ) ص٠دددبدحCIE - 

BCE- BME – MTE .) 

  بد ِشوددددددض اٌذساعدددددد]  فددددددٟاٌّزّضٍددددددخ رؼظدددددد١ُ دخددددددً اٌٛؽددددددذاد راد اٌطددددددبثغ اٌخددددددبص

ٚاٌّؼ١ٍّدددددددددخ ِشودددددددددض اٌخدددددددددذِبد اٌف١ٕدددددددددخ  ٚاٌجؾدددددددددٛس ٚالعزشدددددددددبساد إٌٙذعددددددددد١خ 

اٌّؼّدددددددددً  ٚؽدددددددددذح رىٌٕٛٛع١دددددددددب اٌٛسػ  ٚؽدددددددددذح اٌّؼبِدددددددددً إٌٙذعددددددددد١خ  ٚاٌؼ١ٍّدددددددددخ

 ش٠دددددك ػدددددذح خطدددددٛاد ردددددُ ارخبر٘دددددب ثبٌفؼدددددً ٚاٌزدددددٟ عدددددٛف ٚرٌددددده ػدددددٓ ؽ[ الفزشاػدددددٟ 

 فٟ اٌجٕذ اٌزبٌٟ  " سفغ وفبءح اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص ".ٔؼشع ٌٙب 

 

 سفغ وفبءح اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص: ..صب١ٔبً 
 

 اٌغبدح ِذ٠شٞ اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص :ِخبؽجخ  ز٠ُ -0

 .اٌغ١ذ أ.د / ِذ٠ش ِشوض اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس ٚالعزشبساد إٌٙذع١خ  -

 .اٌؼ١ٍّخ  ِذ٠ش ِشوض اٌخذِبد اٌف١ٕخ ٚاٌّؼ١ٍّخ ٚ/ اٌغ١ذ أ.د  -

 اٌغ١ذ أ.د/ ِذ٠ش ٚؽذح رىٌٕٛٛع١ب اٌٛسػ اٌف١ٕخ . -

   .ٚؽذح اٌزذس٠تِذ٠ش  /أ.داٌغ١ذ  -
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 برٕب ثأعّبء اٌؼّالء اٌز٠ٓ ٠زؼبٍِْٛ ِغ رٍه اٌٛؽذاد.ٚرٌه ٌّٛاف

ِزدددذسث١ٓ  ٌدددذٜ اٌّؼّدددً الفزشاػدددٟ ( ثبعدددزج١بٔبد  –٠دددزُ ِخبؽجدددخ اٌؼّدددالء ) شدددشوبد / ِإعغدددبد  -6

ٌزغدددغ١ً ّمزشؽدددبد اٌودددزٌه سأٜ اٌؼّدددالء ِدددٓ ١ِّدددضاد أٚ عدددٍج١بد  ٚ اٌزؼدددشف ػٍدددٝ  ِدددٓ خالٌٙدددب ٠دددزُ

 أداء اٌٛؽذاد.

ٌزؼظددد١ُ ِدددب رودددش ِدددٓ  ذاد راد اٌطدددبثغ اٌخدددبص ثدددشأٞ اٌؼّدددالءٞ اٌٛؽددد٠دددزُ ِخبؽجدددخ اٌغدددبدح ِدددذ٠ش -3

 ِٓ ٘إلء اٌؼّالء.  ٍج١بد ٚدساعخ اٌّمزشؽبد اٌزٟ رمذَئ٠غبث١بد ِٚؼبٌغخ ِب روش ف١ٙب ِٓ ع

 .ثشأْ سأٞ اٌؼّالءاٌٛؽذاد ٠زُ ِزبثؼخ اإلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ اٌزٟ عٛف رزخز ِٓ لِجً رٍه  -4

 

 : 0661/2610 اٌغبِؼْٟ اٌّضِغ ػمذ٘ب خالي اٌؼبَ ثشٚرٛوٛلد اٌزؼبٚ .. صبٌضبً 
 

أؽذ أُ٘ اٌّؾبٚس ٌٍمذسح اٌّإعغ١خ ٌٍى١ٍخ ٚاٌٝ رزُ ِٓ خالٌٙب خذِخ  ٟ٘ثبػزجبس أْ اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ 

ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِضِغ الرفبق ػ١ٍٙب ْٚ اٌّغزّغ   ٌٚزا أزٙغذ اٌى١ٍخ ٔظبَ ؽّٛػ ٌزٛل١غ ثشٚرٛوٛلد رؼب

 :ً اٌغٙبد اٌخبسع١خ ِض

 ششوخ اٌذل١ٍٙخ ٌٍغىش -

 .ششوخ ١ِبٖ اٌششة ٚاٌظشف اٌظؾٟ ثبٌذل١ٍٙخ -

 ٔمبثخ إٌّٙذع١ٓ ثبٌذل١ٍٙخ. -

 ١٘ئخ األث١ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌذل١ٍٙخ. -

 

٘زا ٠ٚزُ دساعخ عجً اٌزؼبْٚ ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّإعغبد اٌظٕبػ١خ ٚاألوبد١ّ٠خ ٌزمذ٠ُ خذِخ ِغزّؼ١خ 

 ِغ سؤ٠خ اٌى١ٍخ ٚسعبٌزٙب خالي اٌخّظ عٕٛاد اٌّمجٍخ. ِز١ّضح ػٍٝ أسع اٌٛالغ ثّب ٠زٛافك
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  :إٌذٚاد  ٚٚسػ اٌؼًّ .. ساثًؼب

 ؼًّاٌٚسػ إٌذٚاد ٚ فٟ ِغبي خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ اٌى١ٍخخطخ أٔشطخ ِٓ أُ٘ ِؾبٚس 

 ٚخش٠غٟ اٌى١ٍخ ٚأػؼبء اٌغٙبص اإلداسٞ. ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة

 

 
 

ف١زِىبْ اٌزٕ األٔشطخ  اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز 
 ِإششاد إٌغبػ

 

ٔدددددددددذٚح ػدددددددددٓ   -0

اٌظددددددددددددددددددٕبػبد "

ٚ ردددذ٠ٚش  اٌزم١ٍذ٠دددخ

فدددددددددٟ  ػٛادِٙدددددددددب

 ِظش"

 و١ٍخ إٌٙذعخ

أ.د/ لبػخ 

 اٌغؼ١ذ ػبشٛس

ٚو١ددً اٌى١ٍددخ ٌشددئْٛ خذِددخ اٌّغزّددغ  •

 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

 أ.د/ ػبدي اٌؾذ٠ذٜ •

6106 أوزٛثش  
(اٌضبٌش)األعجٛع    

 ِخزٍدف ِٓ   ؽؼٛس ػذد وج١ش

اٌشددددددشائؼ ) أػؼددددددبء ١٘ئددددددخ 

 –ٚٔدخ ا١ٌٙئخ اٌّؼب –اٌزذس٠ظ 

 اٌغٙبص اإلداسٞ( –اٌطالة 

  اللزظددبدٞ ِددٓ رددذ٠ٚش اٌؼبئددذ

 ػٛادَ اٌظٕبػبد اٌزم١ٍذ٠خ. 

 ٔذٚح ػٓ -6

" اٌظددددددددددددددددددٕبػبد  

اٌظددر١شح ٚاٌّزٕب١٘ددخ 

 اٌظرش "

 و١ٍخ إٌٙذعخ

سشبد أ.د/ لبػخ 

 اٌجذساٜٚ

ّددغ ٚو١ددً اٌى١ٍددخ ٌشددئْٛ خذِددخ اٌّغز •

 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

 ػجذ اٌمبدس طجؾٟأ.د/  •

6106 ٔٛفّجش  
(األٚي)األعجٛع    

   ِٓ ِخزٍدف ؽؼٛس ػذد وج١ش

اٌشددددددشائؼ ) أػؼددددددبء ١٘ئددددددخ 

 –ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔدخ  –اٌزذس٠ظ 

 اٌخش٠غ١ٓ( –اٌطالة 

  اٌؼبئدددذ اللزظدددبدٞ ِدددٓ ئلبِدددخ

 اٌّششٚػبد اٌظر١شح

 ٔذٚح ػٓ -3

" ِغددددزمجً اٌزؼٍدددد١ُ  

 "فٟ ِظش 

 و١ٍخ إٌٙذعخ

سشبد أ.د/ لبػخ 

 اٌجذساٜٚ

ٚو١ددً اٌى١ٍددخ ٌشددئْٛ خذِددخ اٌّغزّددغ  •

 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

 أ.د/ ئثشا١ُ٘ عبس اٌؼٍُ •

 أ.د/ أؽّذ ػجذ اٌفزبػ 

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

6106 ٔٛفّجش  
(اٌضبٌش)األعجٛع    

   ؽؼدددٛس ػدددذد وج١دددش أػؼدددبء

ا١ٌٙئددددددخ  –١٘ئددددددخ اٌزددددددذس٠ظ 

اٌغٙددبص  –اٌطددالة  –اٌّؼبٚٔددخ 

غدددددددددئٌٟٛ أؽدددددددددذ ِ –الداسٜ 

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

  رمدددذ٠ُ ؽٍدددٛي لبثٍدددخ ٌٍزطج١دددك

   رغبُ٘ فٟ ؽً ِشبوً اٌزؼ١ٍُ 

 ٔذٚح ػٓ -4

" اٌزؼش٠ددددددددددددددددددددددف  

ثبٌظددددددددددددددددددددددددددٕذٚق 

 العزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ "

 و١ٍخ إٌٙذعخ

سشبد أ.د/ لبػخ 

 اٌجذساٜٚ

ٚو١ددً اٌى١ٍددخ ٌشددئْٛ خذِددخ اٌّغزّددغ  •

 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

أ.د/ ِددددددذ٠ش اٌظددددددٕذٚق العزّددددددبػٝ  •

 خثبٌذل١ٍٙ

6106 د٠غّجش  
(األٚي)األعجٛع    

  ٓؽؼددددددٛس ػددددددذد وج١ددددددش ِدددددد

 اٌغٕٛاد إٌٙبئ١خ ٚاٌخش٠غ١ٓ

  العدددددددزفبدح ِدددددددٓ اٌخدددددددذِبد

اٌّمذِدددددددخ ِدددددددٓ اٌظدددددددٕذٚق 

 العزّبػٟ
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 ٔذٚح ػٓ -5

 فددٟ" أصِددخ اٌطبلددخ  

 ِظش "

 و١ٍخ إٌٙذعخ

سشبد أ.د/ لبػخ 

 اٌجذساٜٚ

ٚو١ددً اٌى١ٍددخ ٌشددئْٛ خذِددخ اٌّغزّددغ  •

 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

 اعىٕذسأ.د/ عؼذ  •

6102 فجشا٠ش  
(اٌضبٌش)األعجٛع    

  ؽؼددددٛس ػددددذد وج١ددددش أػؼددددبء

ا١ٌٙئددددددخ  –١٘ئددددددخ اٌزددددددذس٠ظ 

 اٌغٙبص الداسٜ –اٌّؼبٚٔخ 

  اٌؼبئددددددذ اللزظددددددبدٞ ٔز١غددددددخ

 العزششبد فٝ اعزخذاَ اٌطبلخ

ػددٓ  ٚسشدخ ػّددً -6

" ِشددددددشٚع رٕف١ددددددز 

 عٕذٚة " وٛثشٞ

آ١ٌددددخ ئداسح اٌٛلددددذ ) 

 ٚاٌّٛاسد (

 و١ٍخ إٌٙذعخ

د سشبأ.د/ لبػخ 

 اٌجذساٜٚ

ٚو١ددً اٌى١ٍددخ ٌشددئْٛ خذِددخ اٌّغزّددغ  •

 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

 اإلٔشبئ١خأ.د/ ثمغُ إٌٙذعخ  •

6102 ِبسط  
(األٚي)األعجٛع    

ؽؼددددٛس ػددددذد وج١ددددش أػؼددددبء 

ا١ٌٙئددددددخ  –١٘ئددددددخ اٌزددددددذس٠ظ 

اٌغٙددبص  –اٌطددالة  –اٌّؼبٚٔددخ 

 –ِؾبفظدددخ اٌذل١ٍٙدددخ  -الداسٜ

 اٌششوخ إٌّفزح  ِغئٌٟٛأؽذ 

 ٔذٚح ؽج١خ ػٓ -2

" العددددددددددددددددددؼبفبد  

األ١ٌٚددخ فددٝ اٌدددٛسػ 

 ٚاٌّؼبًِ"

 و١ٍخ إٌٙذعخ

سشبد أ.د/ لبػخ 

 اٌجذساٜٚ

ٚو١ددً اٌى١ٍددخ ٌشددئْٛ خذِددخ اٌّغزّددغ  •

 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

ِددذ٠ش اإلداسح اٌؼبِددخ  اٌّٙددذٞد/ خبٌددذ  •

 ٌٍشئْٛ اٌطج١خ

6102 ِبسط  
(اٌضبٌش  )األعجٛع  

  ؽؼددٛس ػددذد وج١ددش ِددٓ إِٔددبء

اٌّؼبِدددددً ٚاٌف١ٕددددد١ٓ ثدددددٛسػ 

 اٌى١ٍخ

 فددددٟ اٌظددددؾٟ اٌددددٛػٟبدح ص٠دددد 

 ِغبي األِٓ ٚاٌغالِخ

 ٔذٚح ػٓ   -8

" رفؼ١دددً دٚس ٔمبثدددخ 

ٌّٕٙذعددددددددد١ٓ فدددددددددٝ 

اٌخددددذِبد اٌزذس٠ج١ددددخ 

 ٌٍخش٠غ١ٓ"

 و١ٍخ إٌٙذعخ

سشبد أ.د/ لبػخ 

 اٌجذساٜٚ

ٚو١ددً اٌى١ٍددخ ٌشددئْٛ خذِددخ اٌّغزّددغ  •

 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ
 َ/ ػبدي اٌرضاٌٝ ٔم١ت إٌّٙذع١ٓ ثبٌذل١ٍٙخ •

6102 ئثش٠ً  
األٚي( ٛع)األعج   

  ؽؼددٛس ػددذد وج١ددش ِددٓ ؽ١ٍددخ

 اٌى١ٍخ ٚاٌخش٠غ١ٓ

  العدددددددزفبدح ِدددددددٓ اٌخدددددددذِبد

رمدددذِٙب ٔمبثدددخ  اٌزدددٟاٌّذػّدددخ 

 إٌّٙذع١ٓ ثبٌذل١ٍٙخ

 

 

 ٍِؾٛظخ ٘بِخ :

 
 ع١ّغ ِب عجك روشٖ ِٓ ٔذٚاد ٚٚسػ ػًّ لبثً ٌٍزؼذ٠ً ٚاإلػبفخ ٚرٌه ثٕبًء ػٍٝ اؽز١بعبد     

 ّغ اٌّذٟٔ.األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٚششوبد ِٚإعغبد اٌّغز
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َ 

 

 اعُ اٌّششٚع

 

 اٌغٙبد اٌّشبسوخ

 

 

 رٕم١خ ا١ٌّبِٖششٚع  0

لغُ اٌشٞ ٚا١ٌٙذس١ٌٚىب    

 لغُ اٌش٠بػ١بد ٚاٌف١ض٠بء إٌٙذعخ

 عبِؼخ ص٠ًٚ

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ

ششوخ ١ِبٖ اٌششة ٚاٌظشف اٌظؾٟ 

 ثبٌذل١ٍٙخ

 ٚصاسح اٌشٞ

6 
ِششٚع ٚؽذح ٌم١بط ٚرم١١ُ األصش اٌج١ئٟ 

 ٌّؾّٛي فٟ شّبي اٌذٌزبٌّؾطبد ا

 ٚصاسح اٌج١ئخ

 ٚصاسح اٌظؾخ

 عبِؼخ ص٠ًٚ 

 ششوبد الرظبلد

3 
ِظبدس اٌطبلخ اٌخؼشاء ِٓ أعً ِغزّدغ 

 ِٕخفغ اٌىشثْٛ

 لغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ

 ٚصاسح ٌىٙشثبء ٚاٌطبلخ

 ٚصاسح اٌج١ئخ

لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

 ثبٌغبِؼخ
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سؤ٠خ اٌى١ٍخ: رغؼٝ و١ٍخ إٌٙذعخ خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها و تبؤ مكانة متميزة بين كميات الهندسة 
ير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     المصرية والعربية المعتمدة من خالل توف  

8 

 
 

أػؼبء  -) ل١بداد أوبد١ّ٠خ  ػغ خطخ اٌزذس٠ت ٌٍفئبد اٌّؼ١ٕخ ثبٌى١ٍخاإلعشاءاد اٌالصِخ ٌٛرزّضً 

 : فٟ ا٢رٟ اٌطالة ٚ اٌخش٠غْٛ ( –اإلداس١٠ٓ  –١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ 

توووٌ ٍشعدة وووذاع ٍةبوووة علتدوووشة ألعةلءذسٌدٍوووتعر سوووةهعىٍ وووتعةلءوووذسٌ عًةليٍ وووتعةل  ةًبوووتعً وووزل ع -1

ع2ع0216/0217ةإلدةسٌٍنع ةلكتٍتعحءىعبيةٌتعةل ةمع

  ة وو ععًحووذاعةلءووذسٌلع ةلكتٍووتعتقووذمع ووشة ألعتذسٌدٍووتعدةلوو عةلكتٍووتعًةلجة  ووتع  وو عةلءووًةلجيووة ع -0

ةلءنظووٍ عع–ةلووذًسة عةل قذ ووتع وونعةردعووةمعةل ت ٍووتعع–عةال ءشةضووًةل   وو عع–ةلحةسوودة ع ةلكتٍووتع

ع2عةلجة  ً ش ضعتطٌٌشعةردةهعع–ًةإلدةساع ةلجة  تع

رجعسغدووة عةلووذًسة عر سووةهعىٍ ووتعةلءووذسٌ عًةليٍ ووتع خةطدووتعةردعووةمعةل ت ٍووتعلء د ووتعب ووٌ -3

 2ةل  ةًبتع نعةلدشة ألعةل قذ تع

 2ع خةطدتعةلجيةصعةإلدةسيع ةلكتٍتعل  ش تعةحءٍةجةتوع نعةلذًسة عةلءذسٌدٍت -4

حصشع أس ةهعةلذًسة عةلءًعٌء عةلءذسٌلع تٍيةعً  ش تع وذدعًسسو ةهعةلعوةداعةل وة تٍنع ةلجيوةصع -5

 ةإلدةسيعلك عدًسا.

 لتدذهع ًعتنفٍزعىزهعةلدشة ألعةلءذسٌدٍتع.ًضععآلٍتع -6

 2 ةلنعدتعلتطالبعٌء ع   عةإل النع نعةلذًسة عةل ءةحتع ةلكتٍتعً زل ع ةردعةمعةل ت ٍتع -7

ةلخوشٌجٍنع ةلدشٌوذعةاللكءشًبوًع ونععًحوذاع ءة  وتلتطالبعةلخشٌجٍنعٌء ع خةطدءي ع ونعطشٌو ع -8

 عع2ةلذًسة عةل ءةحتع ةلكتٍتعً ةردعةمعةل ت ٍتع

 .) ِشفك ِمزشػ اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ (ةلءذسٌدٍتعطدقةعلتخطٌة عةلعة قتععةلخطتعًضعع قءشح -9
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 خطخ اٌزذس٠ت ٌٍفئبد اٌّؼ١ٕخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ

اٌطالة ٚاٌخش٠غْٛ( -اإلداس١٠ٓ   –أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ  –)ل١بداد أوبد١ّ٠خ   

 

 

الجهة المسئولة عن البرامج  الفئة المستهدفة م
تدريبيةال  مؤشرات النجاح 

1 
 القيادات األكاديمية

 –وكيدددددددددددددل  –)عميدددددددددددددد 
 رئيس قسم(

 .مركز تطوير األداء الجامعي 

 حضدددور السدددادة )عميدددد الكميدددة-
رؤسدددددداء  –وكددددددالء الكميددددددة 

 األقسام(.
 .التغذية الراجعة من المستفيدين 

أعضدددداء  يئددددة التدددددريس  2
 والهيئة المعاونة

 .مركز تطوير األداء الجامعي 
 لتدريب.وحدة ا 

  تدددددريب عدددددد كبيددددر مددددن السددددادة
أعضدددددداء  يئددددددة التدددددددريس 

 والهيئة المعاونة.
 .التغذية الراجعة من المستفيدين 

 اإلداريون  3

  مكتب وكيل الكمية لشئون
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 .وحدة التدريب بالكمية 
 

  تدريب عدد كبير من الموظفين
 واإلداريين بالكمية.

 لمستفيدين.التغذية الراجعة من ا 
 اإلدارية لدى  تزيادة المهارا

 اإلداريين.

 الطددالب  4
 .وحدة التدريب   حضور عدد كبير من الطالب

 وخريجو الكمية لهذه الدورات.
 .التغذية الراجعة من المستفيدين 

 الخريجددون 5
  مركدددددددز الدراسدددددددات والبحدددددددوث

 واالستشارات الهندسية بالكمية.
  الشددددددددركات والمؤسسددددددددات

 شتراك عدد كبير من الخريجون ا
في التدريب الصيفي من جميع 

 األقسام العممية.
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من الخريجون بعد التغذية الراجعة   الصناعية. 
 انتهاء فترة التدريب العممي.

  التعددددداون المشدددددترك بدددددين الكميدددددة
 والشركات التي يتم التدريب فيها.

 
 

 –١دددددددددً ٚو –اٌجددددددددشاِظ اٌزذس٠ج١دددددددددخ اٌخبطدددددددددخ ثبٌم١دددددددددبداد األوبد١ّ٠ددددددددخ )ػ١ّدددددددددذ و١ٍدددددددددخ 3-0

ِٚددددددب ٠غددددددزغذ  ثبٌغبِؼددددددخ اٌغددددددبِؼِٟشوددددددض رطدددددد٠ٛش األداء أٚ اٌّمذِددددددخ ِددددددٓ  سئدددددد١ظ لغددددددُ(

 :  ِٓ ثشاِظ

 ٚاٌزغددددددددددددددغ١ً ػ١ٍٙددددددددددددددب ِددددددددددددددٓ خددددددددددددددالي اٌّٛلددددددددددددددغ: ٠ّىددددددددددددددٓ اإلؽددددددددددددددالع ٚاٌزددددددددددددددٟ 

http://udc.mans.edu.eg 

 

 اٌم١بدح ٚاإلداسح
 

Management and 

Leadership 

 عزشار١غٟاٌزخط١ؾ اإل -0
Strategic Planning 

 اإلداسح اٌغبِؼ١خ -6
University Administration 

اٌغٛأت اٌّب١ٌخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ فٟ األػّبي  -3
 اٌغبِؼ١خ

Legal and Financial Aspects in 
University  Environment 

 ئداسح اٌٛلذ ٚالعزّبػبد -4
Managing Time and Meeting 

 

 
 

 

 

 
 

 :اٌخبطخ ثأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ اٌزذس٠ج١خ ِظ اٌجشا 6 -3

http://udc.mans.edu.eg/
http://udc.mans.edu.eg/
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  ِٓ ٠ّىٓ  ِٚب ٠غزغذ ِٓ ثشاِظ ٚاٌزٟثبٌغبِؼخ  اٌغبِؼٟ األداءِشوض رط٠ٛش اٌجشاِظ اٌّمذِخ

 ػ١ٍٙب ٚاٌزغغ١ً ِٓ خالي اٌّٛلغ: الؽالع

http://udc.mans.edu.eg 
 

 
 
 بالكمية: لمجهاز اإلداريالبرامج التدريبية  4-2

 موضوعات المجال التدريبي تدريبيةال الدورات م

 التعميم والتدريس 1
Education And Teaching 

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس
Use Of Technology in Teaching 

 نظام الساعات المعتمدة -2
The  Credit Hour System 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب -3
Exams And Student Evaluation Systems  

 معايير الجودة في العممية التعميمية -4
Quality Standards In The Education Process 

 البحث العممي 2
Scientific Research 

 النشر الدولي لمبحوث العممية -1
International Publishing Of Scientific Research 

 إدارة الفريق البحثي  -2
Managing Research Funds 

 د المشروعات التنافسية لتمويل البحوثإعدا -3
Competing For Research Funds 

 أخالقيات البحث العممي -4
Research Ethics 

3 
 االتصال والسموك والتعامل مع المجموعات

Group Communication And 

Interaction 

 أنماط التعميم المختمفة فيمهارات االتصال  -1
Communication Skills  

 لفعالالعرض ا -2
Effective Presentation 

 تنظيم المؤتمرات العممية -3
Conference Organization 

 المهنة تسموكيا -4
University Code Of Ethics 

http://udc.mans.edu.eg/
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سؤ٠خ اٌى١ٍخ: رغؼٝ و١ٍخ إٌٙذعخ خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها و تبؤ مكانة متميزة بين كميات الهندسة 
ير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     المصرية والعربية المعتمدة من خالل توف  

12 

 
ٌذٚساد اعزىّبلً ٌخطخ رذس٠ت أػؼبء اٌغٙبص اإلداسٞ ثبٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ اؽز١بعبرُٙ اٌفؼ١ٍخ ِٓ ا

.ؽ١ش اٌذلخ ٚاإلرمبْ ٚعشػخ األداءاٌزذس٠ج١خ ثٙذف رؾغ١ٓ ٚرط٠ٛش أدائُٙ ِٓ   

  6106/6102رُ ئػذاد خطخ رذس٠ج١خ ٌٙزا اٌشأْ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ   -

 

 

 : أ٘ذاف اٌزذس٠ت -

 .ٌٟر١ّٕخ ِٙبساد أػؼبء اٌغٙبص اإلداسٞ ثبٌؾبعت ا٢ 

 فٝ اٌمطبػبد اإلداس٠خ ثبٌى١ٍخ. رم١ًٍ األػّبي اٌٛسل١خ 

 .ٜ١ِىٕخ اٌؼًّ اإلداسٞ ٌزم١ًٍ الػزّبد ػٍٝ اٌؼبًِ اٌجشش 

 .ئوغبة أػؼبء اٌغٙبص اإلداسٞ اٌغذد ِٙبساد فٝ األػّبي اإلداس٠خ 

 .ٞر١ّٕخ ِٙبساد الرظبي ث١ٓ أػؼبء اٌغٙبص اإلداس 

 

 

 

بء ػٓ ؽبعخ اعزمظ

 اٌّغزٙذف١ٓ ٠ٚزُ ػٓ ؽش٠ك

ع

رظ١ُّ ئؽظبئ١بد   -3

 ٌالعزج١بْ
ع

 

رفش٠غ اعزج١بْ -6  

   

 

رٛص٠غ اعزج١بْ -0  
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 ع١ّغ اٌذٚساد اٌغبثمخ : ف٠ٟٚشاػٝ  -

 خ.ِٕؼ شٙبداد ِؼزّذح ِٓ اٌى١ٍ 

 .ػمذ اخزجبس اعز١بص اٌذٚسح فٝ ٔٙب٠خ اٌّذح 

 زذسث١ٓ إلثذاء آسائُٙ فٝ ٘زٖ اٌذٚساد.ٔٙب٠خ اٌذٚسح ػٍٝ اٌّ فٟغ اعزج١بْ ٠ٛصر 

    ِٓ ر٠ًّٛ ٘زٖ اٌذٚساد ِٓ ؽغبة ِشوض اٌخذِبد اٌف١ٕخ ٚاٌّؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ثزؼ١ٍّبد 

 .أٚ وّب ٠زشاءٜ ٌغ١بدرٗ أ.د/ ػ١ّذ اٌى١ٍخ         

 

 :امج التدريبية لمطالبالبر  5-4
 
ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ اٌغبِؼٟ ثبٌى١ٍخ ٌغ١ّغ ؽالة األلغبَ اٌؼ١ٍّخ  ِٓ خالي ٚؽذح اٌزذس٠تػمذ دٚساد رذس٠ج١خ  ٠زُ

 .%01ثٛالغ خظُ  6106/6102

 
 : نالتى ستقدم لمخريجي -يب الميدانى التدر  –البرامج التدريبية  6-4
 

 اٌظٕبػ١خ.رزٛفش لبػذح ث١بٔبد ٌٍششوبد ٚاٌّإعغبد  -0

ٌشاثؼخ ٚأػذاد ٠زُ ِشاعٍخ ٘زٖ اٌششوبد ٚاٌّإعغبد إلفبدرٕب ثّشافمبرٙب ػٍٝ رذس٠ت ؽالة اٌفشلخ ا -6

 .ٚرخظظبد اٌّزذسث١ٓ

 ٔزٍمٝ سد ثؼغ اٌششوبد ثبٌّٛافمخ ػٍٝ رذس٠ت ؽالة اٌفشلخ اٌشاثؼخ. -3
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بَ ٚأصٕدبء فزدشح اٌّشدشٚع ثزٍدده عدٛف ٠دزُ ئػدالَ ؽدالة اٌفشلددخ إٌٙبئ١دخ أصٕدبء ردأد٠زُٙ اِزؾدبْ آخددش اٌؼد -4

 –إٌشدش ػٍدٝ ِٛلدغ اٌى١ٍدخ   -اٌششوبد  ٠ٚزُ ئػالُِٙ ػٓ ؽش٠دك )اٌزٛاطدً ِدغ ٚؽدذح ِزبثؼدخ اٌخدش٠غ١ٓ 

اٌّمبثالد اٌشخظد١خ ثأِدبوٓ رٛاعدذُ٘ أصٕدبء فزدشح  – ٌظك ئػالٔبد اٌزذس٠ت ثٍٛػ ئػالٔبد األلغبَ اٌؼ١ٍّخ

 اٌّششٚع (.

ة اٌفشلدددخ اٌشاثؼدددخ ِدددٓ خدددالي ِىزدددت ٚؽدددذح ِزبثؼدددخ اٌخدددش٠غ١ٓ رٛص٠دددغ اعدددزّبسح اعدددزج١بْ ػٍدددٝ ؽدددال -5

ثأعددددّبء اٌشددددشوبد اٌّزددددبػ اٌزددددذس٠ت ف١ٙددددب إلثددددذاء س جددددبرُٙ فددددٝ اٌزددددذس٠ت ٚرؾذ٠ددددذ ٚاخز١ددددبس أعددددّبء 

 اٌششوبد اٌزٟ ٠ش جْٛ اٌزذس٠ت ف١ٙب .

رغ١ّغ ٘زٖ العزّبساد ٚرفش٠رٙب ٚػًّ ئؽظبئ١بد ٚرٌه ثزؾذ٠ذ ٚرغ١ّغ أعّبء اٌطالة ِٓ ع١ّغ  -6

 أللغبَ اٌؼ١ٍّخ ِمشٚٔخ ثأعّبء اٌششوبد اٌزٟ أثذٚا س جبرُٙ ٌٍزذس٠ت ثٙب.ا

الرظدددبي ثبأللغدددبَ اٌؼ١ٍّدددخ ٌزششددد١ؼ ػؼدددٛ ١٘ئدددخ ردددذس٠ظ ِدددٓ ودددً لغدددُ ثّدددب ٠زفدددك رخظظدددٗ ِدددغ  -2

 رخظض اٌطالة ٚؽج١ؼخ ػًّ اٌّإعغخ ٚاٌجشٔبِظ اٌزٞ ٠زُ رذس٠جُٙ ػ١ٍٗ.

ٌشدئْٛ خذِدخ اٌّغزّدغ ٚر١ّٕدخ اٌج١ئدخ ٚاٌغدبدح أػؼدبء  ػمذ اعزّبع ِغ وً ِٓ اٌغ١ذ أ.د/ ٚو١ً اٌى١ٍدخ -8

١٘ئدددخ اٌزدددذس٠ظ اٌدددز٠ٓ ردددُ رششددد١ؾُٙ ٌ شدددشاف ِٚدددغ اٌطدددالة اٌدددز٠ٓ عددد١زُ ردددذس٠جُٙ ٌزمدددذ٠ُ اإل٠ؼدددبؽبد 

 اٌخش٠غْٛ. –ٚالعزفغبساد ٚالرفبق ػٍٝ خطخ رذس٠ت اٌطالة 
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ف١ٓ ػٍددد١ُٙ أصٕدددبء ِخبؽجدددخ اٌشدددشوبد إلػالِٙدددُ ثأعدددّبء اٌطدددالة ٚأػؼدددبء ١٘ئدددخ اٌزدددذس٠ظ اٌّشدددش -9

 فزشح اٌزذس٠ت ٚالرفبق ػٍٝ ١ِؼبد ِؾذد ٌجذء اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ.

ثدددذء اٌجشٔدددبِظ اٌزدددذس٠جٟ ؽجمدددبً ١ٌٍّؼدددبد اٌّزفدددك ػ١ٍدددٗ ِٚزبثؼزدددٗ ِدددٓ لجدددً اٌغدددبدح أػؼدددبء ١٘ئدددخ  -01

 اٌزذس٠ظ اٌّششف١ٓ.

س٠خ ِمبثٍخ اٌغبدح الرظبي اٌذٚسٞ ثبٌششوبد ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزأوذ ِٓ عذ٠خ اٌزذس٠ت   ٚوزٌه اعزّشا -00

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّششف١ٓ ػٍٝ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ .

ثؼدددذ الٔزٙدددبء ِدددٓ فزدددشح اٌزدددذس٠ت ٠ؼمدددذ اعزّدددبع ِدددغ ودددالً ِدددٓ اٌطدددالة ٚاٌغدددبدح أػؼدددبء ١٘ئدددخ  -06

اٌزدددذس٠ظ اٌّشدددشف١ٓ ٌّٕبلشدددخ ِدددب ردددُ ٌٍزشو١دددض ػٍدددٝ اإل٠غبث١دددبد ٌزؼظ١ّٙدددب فدددٝ اٌغدددٕٛاد اٌمبدِدددخ ئْ 

 بٌغخ اٌغٍج١بد ئْ ٚعذد ) ٌمبء اٌخش٠غ١ٓ (.شبء هللا ِٚؾبٌٚخ ِؼ

ئسعددددبي خطددددبة ٌٍشددددشوبد ٚاٌّإعغددددبد اٌظددددٕبػ١خ إلفبدرٕددددب ثأعددددّبء اٌغددددبدح اٌخددددش٠غ١ٓ اٌددددز٠ٓ  -03

 اعزبصٚا فزشح رذس٠جُٙ ثغذ٠خ.

  رٛص٠غ شٙبدح رذس٠ت ػٍٝ اٌطالة اٌز٠ٓ رُ رذس٠جُٙ ِٓ لجً اٌششوبد. -04
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 لمحيطة :تجميل الكمية والبيئة ا .. اخامسً 

 

 : خطخ إٌظبفخ[ 0]

وددً لطدددبع ٚرؾذ٠ددذ ١ِؼددبد إٌظبفدددخ أِددبَ ودددً  فددٟرددُ رٛص٠ددغ ػّدددبي اٌخددذِبد اٌّؼبٚٔددخ اٌّغدددئ١ٌٛٓ ػددٓ إٌظبفدددخ 

 . ػبًِ

 

 : خطخ رشغ١ش اٌى١ٍخ ٚاٌؼٕب٠خ ثبٌّغبؽبد اٌخؼشاء [6]

ٌٚىددددٓ ٠غددددت ال٘زّددددبَ ثى١ّددددخ اٌى١ٍددددخ ١ٌغددددذ فددددٟ اؽز١ددددبط ئٌددددٝ ػددددذد ِددددٓ األشددددغبس اإلػددددبف١خ 

 األشغبس اٌّٛعٛدح وزٌه ال٘زّبَ ثّغبؽخ اٌّغطؼ األخؼش. 

 

 

خطخ رغ١ًّ اٌى١ٍخ ٚاٌج١ئخ 

:اٌّؾ١طخ رؼزّذ ػٍٝ  

 

ط١بٔخ اٌّغطؾبد اٌخؼشاء 

 ٌٍى١ٍخ

 

  خطخ إٌظبفخ ٌٍى١ٍخ
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 األٔشطخ ٚاٌمٛافً اٌطالث١خ اٌزٟ رخذَ اٌّغزّغ : ..ب عبدعً 

 

 52352ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ِزىشسح ٌّغزشفٝ  -0

 ِغزشفٝ األؽفبي اٌغبِؼٟ. –ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ِزىشسح ٌمغُ أٚساَ األؽفبي  -6

 ١ِذا١ٔخ ِزىشسح ٌذٚس األ٠زبَ.ص٠بساد  -3

 ئلبِخ ؽفً ؽالثٟ لعزمجبي دٚس األ٠زبَ داخً اٌى١ٍخ. -4

 ػًّ ؽّالد رجشع ثبٌذَ ٌطالة اٌى١ٍخ ٚػًّ اٌفؾٛطبد اٌالصِخ ٌُٙ ِٚؼشفخ ٔزبئغٙب. -5

 الؽزفبي ث١َٛ ا١ٌز١ُ ٚرمذ٠ُ اٌٙذا٠ب ٌألؽفبي األ٠زبَ . -6

 بس اٌؼ١ٍّخ ثبٌزٕغ١ك ِغ عٙبد أخشٜ ٌؼشعٌألفى FUN SINCE DAYرفؼ١ً ٔشبؽ فش٠ك  -2

 أفىبسُ٘ اٌؼ١ٍّخ.     

ر١ّٕخ اٌٛػٟ اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ ث١ٓ اٌفشق اٌؼ١ٍّخ ٌطالة اٌى١ٍخ ِٚغبػذح األثؾبس اٌؼ١ٍّخ  -8

   .ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اٌزٟ رف١ذ اٌّغزّغ

ِّب ٠ؼٛد ثبٌٕفغ ػٍٝ رفؼ١ً دٚس اٌجشٌّبْ اٌطالثٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌى١ٍخ ٚرظؼ١ذٖ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼخ  -9

 ر١ّٕخ اٌٛػٟ اٌغ١بعٟ ٌٍطالة.

 ػًّ عٍغٍخ ِٓ إٌذٚاد فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌجشش٠خ ٚدػٛح اٌغ١ّغ ٌٍؾؼٛس. -01

 ئٔشبء ٔبدٞ ٌٍؼٍَٛ ٠زجٕٝ األفىبس اٌؼ١ٍّخ ٌٍطالة ثّب ٠ؼٛد ثبٌٕفغ ػٍٝ اٌّغزّغ. -00

 

 



 

  

 كمية الهندسة –جامعة المنصورة                                                         
 مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                      

 

 

  

 

  

 

سؤ٠خ اٌى١ٍخ: رغؼٝ و١ٍخ إٌٙذعخ خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها و تبؤ مكانة متميزة بين كميات الهندسة 
ير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     المصرية والعربية المعتمدة من خالل توف  

18 

 

 –ِظبٔغ رٛش١جب  –بٔغ خشعبٔخ ِظ –ص٠بساد ٌّٛالغ ثؾض١خ ) ِؾطبد ِزشٚ األٔفبق رؾذ اإلٔشبء  -06

 (. لٕبح اٌغ٠ٛظ اٌغذ٠ذح –اٌمش٠خ اٌزو١خ  –١ِٕبء د١ِبؽ 

ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌف١ٕخ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌش٠بػ١خ ِٓ خالي اٌؼشٚع اٌّغشؽ١خ ٚاٌٍمبءاد  -03

 اٌش٠بػ١خ ٚٔٛادٞ األدة (.

    

 ْ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخٌشئٛ خاٌى١ٍ ٚو١ً                                         

 

 أ.د/ ِب٘ش ِؾّذ ػجذ اٌشصاق                                                   
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