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Skills

 .1.10مهارات الخريج في التعليم الهندسي المعايير القومية األكاديمية القياسية NARS
 .2.10مقترح سلة مقررات الختيار متطلبات الجامعة
 .3.10مقترح سلة مقررات الختيار متطلبات الكلية

باعتماد رئيس اللجنة بالتفويض بعد العرض على لجنة القطاع في جلستها رقم ( )8بتاريخ
 2020/03/07واعتبار مقترحات الحضور وتلك الواردة بالبريد حتى .2020/03/21
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ملاذا حنتاج اىل إطار مرجعي إلعداد الربامج الدراسية؟

 توحيد معايير إعداد البرامج الدراسية بالجامعات لتكون لها صورة واضحة ومحددة.
 تصمميم وصميا ة اللوائا الدراسمية لتتوافع مظ نام الدراسمة ا كير اميوعا عالميا،
حيث يزيد فرص الخريج المصررررر في قسررررواا العمي اواليمية والدولية ،ولتسررررهيي
تنقي الطالب بين الجامعات في دوي العالم.
 التركيز على تنمية مهارات الطالب ،حيث تعد اآلن من المواصررر ات الرييسرررية للخريج في معايير جودة التعليم ،مع
تعديي طرا القياس لتحديد لمدى تحققها.
 االسممممممتفادة م كيرة وتنوع وتطور مصممممممادر التعلم المتاحة حاليا ،مع تغير م هوم العملية التعليمية بتحويي التعليم
( )Educationالذ يعتمد في قكثره على األستاذ إلى حالة التعلم ( )Learningالتي يشارك فيها الطالب ب عالية
وبحيث يكون هو محور العملية التعليمية ( )Student Centered Learningوليس المحاضر.

.2

فلسفة اإلطـار املرجعي لتصميم برامج الدراسة

 إضافة مقررات للعلوم االجتماعية واإلنسانية واليقافة العامة والعلمية ،لتنمية المهارات الشخصية والعامة ،والتي
تختار بعناية لتشكي شخصية ومهارات الخريج المناسبة مع سوا العمي.
 توحيد عدد الساعات الدراسة ا سبوعية ( ،)Contact Hrs.وتطبيق م هوم الحمي الدراسي للطالب ()SWL
 إدخال الطرق الحديية في التدريس والبعد بشرررركي كامي عن التلقين المباشررررر ،مع االسررررت ادة من ادرة الطالب على
جمع المعلومات ،والتي تساعد على دفعهم لتنمية ادراتهم ،وما يلزم ذلك من تغيير نظم االمتحانات.

.3

أسس تصميم الربامج الدراسية

 يبدأ تصممميم برامج الدراسممة م مواصممفات الخريج ،وذلك يتم بناء على دراسررات شرراملة ومقارنات مرجعية محلية
وااليمية ودولية تراعي متطلبات سررررروا العمي محليا وإاليميا كما تراعي االشرررررتراطات القياسرررررية وجهات االعتماد
المحلي والدولي للبرامج الهندسررررررية .ومنها تحدد المعارف والمهارات المطلوبة ،ثم يتم وضررررررع تصررررررور للمقررات
الالزم دراستها في آخر مستوى للدراسة ومن ثم تتدرج بالمقررات التي يجب دراستها ابلها ( )Prerequisiteثم
المقررات التي ابلها وهكذا حتى قاي مسرررررررتوى ،ويعتمد على ما لدى الطالب من معارف ومهارات عند التحااه
بالكلية.
 تحتوي الالئحة الدراسمممية على قائمة المهارات التي يكتسررربها الطالب خالي الدراسرررة ،وتوضررر مدى اكتسررراب هذه
المهارات عن طريق المقررات المقترحة  ،Mapping of Skills to Coursesوتوض كي ية إكساب الدارس
للمهارات العامة بطرا التعلم الحديثة وإدماجها داخي المقررات.
 تصممممممممم المناهج لتتكامل مظ بعضمممممممها ،وال يكون هناك تكرار في المادة العلمية قو نقص في المعلومات المطلوبة
لمنهج ،ويسرررررتتبع ذلك التزام الجميع بالمحتوى العلمي ،مع إمكانية قن يكون للمادة العلمية صررررربغة تعبر عن مقدمها
(القايم بتدريس المقرر قو جزء منه) دون الحيود عن األساسيات التي يجب قن يتم تعلمها من المنهج.
اإلطار المرجعي إلعداد البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة ()2020
بعد العرض على لجنة القطاع في جلستها رقم ( )8بتاريخ  2020/03/07واعتمادها.
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 يفضممممممممممل أ تصممممممممم البرامج بناممممام اي CDIO [Conceive, Design,
] Implement and Operateالذ يتي للطالب اكتسررررراب مهارات عملية تلزم
لتحقيق متطلبات سوا العمي.
 زيادة جرعة العملي ،مع التوسررع في إنشرراء المعامي االفتراضررية Virtual Labs
والسماح بدخوي المعامي في غير قواات الحصص المجدولة.
 مراجعة أهداف سممممممماعات التماري وقسرررررررلوب العمي بها لتحقق الغاية منها ،ويمكن
التنسررررريق بينها وبين السررررراعات المكتبية لهيية التدريس ،مع مراجعة قهمية الحضرررررور ،وإمكانية تحويلها إلى قعماي
تطلب من الطالب كتعلم ذاتي.
 مراجعة مقررات العلوم ا سا سية التي تدرس حاليا في ال سنة اوعدادية وال سنوات التالية وذلك لتنقيتها من التكرار
والمقارنة بما هو متبع عالميا ،حتى تتناسب جرعتها والمقررات الهندسية في كي تخصص.
 االهتمام بتدريس مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية واليقافة العامة ،وتكون نتايجها ضمن التقييم العام للطالب
ولها تأثير على درجات التخرج.
 الماممممممروع هو مقرر يتم إعداده في العام األخير وتزاد المدة شررررررهرا بعد االمتحانات النهايية وعداد التقرير وتن يذ
الجزء العملي المطلوب ،مع ربط موضررروعات المشرررروعات بالصرررناعة المحلية وخدمات المجتمع المحيط ،وزيادة
وزن تطبيقها ال علي في درجات المشروع ،وتشجيع المجتمع الصناعي والخدمي على عرض مشاكله على الطالب
الختيار عدد منها لمشروعات التخرج ،مع زيادة فرص التوظيف في الجهات الطالبة.
 االهتمام بمقررات التدريب الميداني ،ويتم تقييمها ويعيدها الطالب الراسرررررب فيها ،على قن تتولى الجامعة مسررررراعدة
الطالب في إيجاد فرص للتدريب في الصناعة ،وقن تستحدث حوافز للشركات والمؤسسات الصناعية وتاحة فرص
تدريب للطالب خالي دراستهم.
 تقييم أداء الطالب يعتمد على طبيعة المقرر ،وتختلف نسرررررررب م ردات التقييم التالية من مقرر آلخرل األعماي التي
يقوم بها الطالب خالي ال صررررري الدراسررررري ،األبحاث التي يقوم بها الطالب للتنقيب عن معلومات جديدة ،االمتحانات
المتتالية قثناء ال صي الدراسي بما فيها االمتحان الش هي واالمتحان العملي ،االمتحان النهايي للمقرر.
 يجب أ تكو نتائج التقييم المسمتمر معلومة للطالب ،ويحق له منااشرة األسرتاذ في الدرجات والنقاط الممنوحة له،
وقن يسررم له بالقيام بأعماي إضررافية لتحسررين التقييم ،ويجب قن يكون من حق الطالب االطالع على قوراا اوجابة
في االمتحانات الدورية ،مع إعالن اوجابة النموذجية لجميع االمتحانات فور االنتهاء من عقدها.
 يجب أ يكو للطالب فرصممممة الختيار بعض المقررات بحد قدنى  ،%15وتاحة فرصررررة لزيادة جرعة المعلومات
في فرع دايق ،ومعلومات عن فروع قخرى في خارج تخصررررررصرررررره العام ،ومعلومات ثقافية متنوعة ،وتمثي جميع
قنواع المقررات االختيارية.
 يجب معايرة توصمممممميف البرنامج الخا بالالئحة المطورة مع المتطلبات المعموي بها في قجراء مختل ة من العالم
(.)Outcome-Based Assessment
 يلزم عقد ورش عمل لتدريب أعضمماء هيئة التدريس على قسرراليب التقويم المسررتمر وإعداد االمتحانات لقياس مدى
تحقق مخرجات التعلم.
 تنمية كيير م المهارات الامممخصمممية وتطبيقات الحاسرررب اآللي تدمج في صرررلب المقررات لتنميتها بشررركي متكامي
وليس بالضرورة في مقررات من صلة.

.4

املهارات العامة  Skillsوأساليب إكسابها للطالب

 .1مهارات مرتبطة بالعولمة والتدويل ()Internationalization Skills
اإلطار المرجعي إلعداد البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة ()2020
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.2
.3
.4
.5

مهارات مرتبطة بريادة وبدء االعمال والم رشوعات ()Entrepreneurial Skills
ر
باالحتافية يف اداء المهنة ()Professional Skills
مهارات ذات عالقة
مهارات مرتبطة بالعالقات الشخصية مع االخرين ()Inter Personal Skills
مهارات شخصية ()Personal Skills

 التحول م التعليم إلى التعلمل يكون ال طالب محور العمل ية التعليم ية ،تعليم ال طالب
كيف يعلم ن سه ،ويكون الباحث الرييسي عن المعلومة.
 جودة التعليم تعتمد على أسلوب التعلمل التحوي من نظام ال صوي الدراسية إلى نظام
الساعات المعتمدة قو نظايره ليس له عالاة مباشرة بجودة التعليم.
 نحتاج إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس ،ليصب التعلم هو سمة الدراسة بكليات الهندسة
 كيير م المهارات العامة ال يمك تخصي مقررات لها ،وانما االسلوب األمثي والمتبع عالميا هو تخصيص عدد
محدود من المقررات التي تصرررب نتايجها التعليمية مباشررررة في تنمية القدرة علىل التعبير ال ني باونجليزية – تنمية
القدرة على التواصررري مع االخرين – إدارة المشرررروعات – اراءة الميزانيات – اسرررتخدام وسرررايي االتصررراي وحزم
البرامج الحديثة وجراء الحسابات والرسومات ...الخ.







.5

قواعد اإلطار املرجعي للدراسة

 مدة صالحية البرنامج الدراسي :يجب قن يكون هناك هدف من طرح ق برنامج دراسي ،تذكر في بداية البرنامج،
مصررررحوبة بجدوى طرحه وتحدد مدة صررررالحية البرنامج للطرح ابي قن يتم تعديله قو إيقافه ،وفى جميع األحواي ال
تزيد مدة ال صالحية عن  5سنوات ،و سيتم او شارة إليها في القرار الوزار ولزام الكليات بالتعديي ابي انتهاء مدة
الصرررالحية .ويكون من حق الكلية تعديي محتويات المقررات جزييا خالي فترة الصرررالحية وبشررررط ان تظي المادة
العلمية للمقرر متوافقة مع اسرررررررم المقرر وال تحيد عن هدف البرنامج .ويجب قن يكون هناك توضررررررري للمخرجات
التعليمية للبرنامج ( ،)Program Learning Outcomesوكي ية تحقيقها من دراسرررة المقررات التي يشرررملها
البرنامج.
 مواصممفات الخريج :تبدق اليحة كي برنامج دراسرري بعرض اايمة بمواص ر ات دايقة للخريج ،وتحديد طريقة إعدادها
والحصرروي على رقى المجتمع الصررناعي والخدمي ودمجه في البرنامج ،ويحدد قمام كي بند ،من بنود المواص ر ات،
المقررات التي ستساهم في تنمية هذا البند .ويجب قن يبدق تصميم البرنامج من خالي هذه المواص ات.
 اممجرة المقررات :يجب عرض رسررم توضرريحي (لوحة بتصررميم البرنامج) ،تبدق بمواصر ات الخريج ،تليها مقررات
ال راة الرابعة ،وتتدرج بالمقررات التي يجب دراسرررررررتها ابلها ( )Prerequisiteثم المقررات التي ابلها وتنتهي
بمقررات ال راة اوعدادية ،والتي تعتمد على ما لدى الطالب من معارف ومهارات عند التحااه بالكلية .وتوضررررررر
لوحة البرامج ق من هذه المقررات متطلب لمقرر تالي له.

اإلطار المرجعي إلعداد البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة ()2020
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 إعداد مصممممفوفة توضمممما كيفية اكتسمممماب المهارات :عن طريق المقررات المقترحة
 ،Mapping of Courses to Generic Competenciesوتوضررر كي ية
اكساب الدارس للمهارات العامة بطرا التعلم الحديثة وإدماجها داخي المقررات.
 متطلبات الجامعةل هي مقررات تهدف الى بناء شررررررخصررررررية الخريج الثقافية ،وتنمية
مهاراته الشخصية ،واالدراك العام بقضايا المجتمع ،والتركيز على الهوية واالرتباط
بالوطن.
 متطلبات الكليةل تمثي الحد األدنى من المعارف والمهارات الواجب توافرها لدى الخريج من العلوم األسررررررراسرررررررية،
والثقافة الهندسرررية والعلوم الهندسرررية األسررراسرررية حوي كافة التخصرررصرررات بحيث تتي له الحد األدنى من القدرة على
التواصي مع المهندسين في تخصصات قخر واالندماج في مشروعات متعددة التخصص ليكون عضو فعاي.
 متطلبات التخصمممممم العامل تمثي الحد األدنى من المعارف عن كافة فروع التخصررررررص العام (معلومات عن جميع
التخصصات الدايقة) ،والذ سيتم القيد بالنقابة عليه ،وتشمي العلوم الهندسية األساسية ومبادئ التصميم والتطبيقات
في التخصص العام.
 متطلبات التخص الدقيعل جزء من متطلبات التخصص العام تشمي على مقررات لها عالاة مباشرة بالتخصص
الدايق ،ولكن الطالب الذ يرغ ب في االسررررررتزادة بمعارف ومهارات قكثر عن التخصررررررص الدايق فيمكنه دراسررررررة
مقررات في العلوم والتصميمات والتطبيقات الهندسية التخصصية.
 ماروع التخرج :مقرر يتم إعداده في السنة النهايية (درجاته ضمن درجات ال صي الثاني من السنة النهايية) وتزاد
المدة شهرا بعد االمتحانات النهايية وعداد التقرير وتن يذ الجزء العملي المطلوب ،مع ربط موضوعات المشروعات
بالصررناعة المحلية وخدمات المجتمع المحيط ،وزيادة وزن تطبيقها ال علي في درجات المشررروع ،وتشررجيع المجتمع
الصرررررناعي والخدمي على عرض مشررررراكله على الطالب الختيار عدد منها لمشرررررروعات التخرج ،مع زيادة فرص
التوظيف في الجهات الطالبة.
 التدريب الصمممناعي أو الميدانيل مرتين على األاي خالي سرررنوات الدراسرررة ،ويتم تقييمها ويعيدها الطالب الراسرررب
فيها ،ويسرررتحسرررن إدراجها ضرررمن مقررات ال صررري الثاني لل راتين الثانية والثالثة لتتم خالي الصررريف التالي لل صررري
الدراسرررري (لمدة ال تقي عن  6قسررررابيع) ،ويقدم الطالب في نهاية التدريب تقريرا عما اكتسرررربه من مهارات ومعارف
ويعرضررره قمام لجنة ممتحنين يشرررترك فيها بعض رجاي الصرررناعة ،وتتولى الكلية مسررراعدة الطالب في إيجاد فرص
للتدريب في الصررناعة ،وقن تسررتحدث حوافز للشررركات والمؤسررسررات الصررناعية وتاحة فرص تدريب للطالب خالي
دراسرررررررتهم .يمكن قن يقوم الطالب بإجراء هذا التدريب داخي جامعة قخرى .يترك لاليحة الكلية تحديد احتسررررررراب
درجات تضاف على المجموع التراكمي للطالب قو اعتباره مقرر ص ر يكت ى باجتيازه.
 وصمممف المقررات بكتالوج الالئحة :يجب قن يعبر الوصرررف المختصرررر لمحتويات عن مضرررمون المقرر (واد يكون
من المناسب قن يكون في حدود  75كلمة) ،ويشمي على رؤوس الموضوعات ،ويتم إضافة اايمة بالتجارب العلمية
إن كانت ضررررررمن متطلبات المقرر ،ويضرررررراف كذلك اايمة بأهم المصررررررادر والمراجع العلمية الممكن الرجوع إليها
مطبوعة قو إلكترونية ،كما يجب قن يتم إضافة طريقة تقييم الطالب الت صيلية.
 وصف كامل للمقرر على النموذج الموحد :يستخدم النموذج الموحد ،لوضع تصور كامي للمقرر يشمي علىل
Course Objectives, Detailed Contents, Experimental Work, Detailed Student Work Load,
Intended Learning Outcomes, Teaching and Learning Methods, Assessment Methods,
Pre-Requisites, Co-Requisites, Resource Material.

 عدد ساعات االتصال االسبوعيةل ال يزيد عدد ساعات االتصاي األسبوعية عن  25ساعة ،ويجب قن تحسب جيدا
بحيث يكون مجمي حمي الطالب األسررربوعي (المباشرررر بقاعات الدرس وغير المباشرررر سرررواء بالكلية قو المنزي) في
حدود  50ساعة عمي ،ويراعى قن يكون حساب ساعات العمي لكي مقرر مبنيا على مجهود الطالب الكامي في فهم
كي مقرر .ال تزيد ساعات المحاضرات عن نصف اجمالي عدد ساعات االتصاي األسبوعية.
 عدد المقررات في الفصممممل الدراسممممي الواحد :يتواع قن يكون عدد المقررات في ال صرررري الدراسرررري الواحد بين 4
مقررات و 6مقررات ،وفى جميع األحواي يخضرررع ذلك لمجمي حمي الطالب األسررربوعي الذ ال يجب قن يزيد عن
 50ساعة عمي.
اإلطار المرجعي إلعداد البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة ()2020
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 توزيظ درجات المقرر :بتم توزيع درجات ق مقرر طبقا لطبيعة المقرر على النحو
التاليل االمتحانات الدورية السريعة (عددها ودرجة كي منها ،ويجوز قن يعتبر قستاذ
المقرر نتيجررة قعلى مجموعررة منهررا لكرري طررالررب بحيررث ال تقرري عن نصرررررررف عرردد
االمتحانات) ،األعماي اوضرررررررافية التي يقوم بها الطالب ،التقارير المقدمة عن قبحاث
اام بإعدادها ،االختبارات الش هية والعملية (إن لزم األمر) ،االمتحان النهايي.
 االمتحا التحريري :يجوز خ ض درجات االمتحان التحرير بحيث ال تزيد درجته
عن  % 50من درجات المقرر .مع وضررررررع القواعد والشررررررروط المنظمة والتي تؤكد
على قهمية حصررررررروي الطالب على نسررررررربة ال تقي عن  %40في االمتحان التحرير من إجمالي درجته ،لكي يعد
ناجحا حتى لوكان مجموع درجاته في المقرر قعلى من الحد األدنى للنجاح .ويجوز قن يستبدي االمتحان التحرير
بمشروع قو ما شابه يقوم به الطالب وذلك حسب طبيعة المقرر.
 امتحانات تحديد المسمممممتو ل يجوز قن تنظم الكلية امتحانات لتحديد مسرررررتوى الطالب المقبولين في الكلية في بعض
الموضررروعات التي تراها مهمة السرررتكماي الدراسرررة مثي الرياضررريات وال يزياء واللغة اونجليزية .وفى هذه الحالة،
على الكلية قن تنظم للطالب الذين لم يجتازوا هذه االمتحانات ،مقررات قساسية لدراستها ابي االنتظام في الدراسة.
 تحديد التوافع مظ النام العالمية :يجب على الكلية إضرررررررافة كي ية معادلة البرنامج الدراسررررررري بما يناظره في نظام
السرراعات المعتمد األمريكي قو نظام النقاط المعتمدة األوربي ،ليكون هناك توافق مع النظم العالمية تسررم باالنتقالية
للطالب وتساعد على االعتراف الدولي بنظام التعليم الهندسي المصر .
 التواصل مظ سوق العمل :يجب على الكلية تكوين مجلس استشار للصناعة تدعو فيه المختصين من سوا العمي
في تخصص كي برنامج للتعرف على متطلبات سوا العمي ولقياس مدى تقبي سوا العمي للخريجين.
 تامممممجيظ انتقال الطالب بي الجامعاتل يجب قن تسرررررم اليحة الكلية باالنتقاي الطالب بين الجامعات داخي وخارج
مصر من خالي ات ااية إطارية بين الجامعة األم والجامعة المضي ة تسم بإجراء .Credit Transfer
 التعديالت الطفيفة على الالئحةل يمكن لمجلس الكلية إجراء بعض التعديالت الط ي ة واعتمادها بدون الرجوع إلى
لجنة القطاع الهندسرررررري مثيل إضررررررافة مقررات إلى سررررررلة المقررات االختيارية – تعديي في محتوى المقرر بما ال
يتجاوز  - %50تعديي نسررررب تقييم المقرر – تعديي عدد سرررراعات االتصرررراي بما ال يؤثر على حسرررراب السرررراعات
المعتمدة للمقرر.

.6

نظام تكويد املقررات

يتم تكويد المقررات طبقا للشكي التالي ،ويرتبط المقرر بالقسم العلمي الذ يطرحه مهما كان تخصص
الطالب المطروح لهم المقرر ،ويكون الجزء األوي من كود المقرر هو كود القسم العلمي .ويتكون الجزء الثاني
من كود المقرر من ثالثة قراام يمثي قولها ال راة قو المسرررررتوى ،بينما يمثي الرام الثاني رام التخصرررررص الدايق
داخي القسرررم العلمي وهو بالتالي تخصرررص المقرر ،ويعبر الرام الثالث عن مسرررلسررري للمقررات في التخصرررص
الدايق بن س ال راة.

اإلطار المرجعي إلعداد البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة ()2020
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حمددات اإلطار املرجعي للوائح الدراسة مبرحلة البكالوريوس
الرؤية والرسممممممالةل تحتو البنود األولى من اليحة الكلية رؤية ورسررررررالة الكلية قو المعهد والمادة الخاصررررررة بمن
الدرجات العلمية ومسميات الدرجات العلمية بنظام الساعات المعتمدة.
اممروط قيد الطالبل يسررم بالقيد للحاصررلين على شررهادة الثانوية العامة شررعبة رياضرريات ،قو ما يعادلها ،ممن تم
توزيعهم على الكلية قو المعهد عن طريق مكتب التنسيق ،قو من المحولين من كليات قو معاهد قخرى طبقا للشروط
التي يضعها المجلس األعلى للجامعات .وال يجوز تجاوز شروط مكتب التنسيق فيما يخص التوزيع قو التحويالت.
يجب قن يحتو تصميم البرنامج على نسبة واضحة لمقررات العلوم ا ساسية (الرياضيات ،الفيزياء ،الميكانيكا،
الكيمياء) ،وهي  %25لجميع البرامج عدا البرامج ذات الصلة بتخصصات الهندسة المعمارية فتكون .%20
تنمية كيير م المهارات الاخصية وتطبيقات الحاسب اآللي تدمج في صلب المقررات لتنميتها بشكي متكامي.
تقسيم الموضوعات التي يحتو عليها البرنامج الدراسي لمتطلبات التخرج على النحو التاليل
املتطلبات
متطلبات اجلامعة

املكونات األساسية
بناء شخصية شباب الخريجين الثقافية ،وتنمية مهاراته الشخصية ،واالدراك العام بقضايا
المجتمع ،والتركيز على الهوية واالرتباط بالوطن.
الحد األدنى للعلوم األساسية ،والثقافة الهندسية والعلوم الهندسية األساسية حوي كافة
التخصصات.
العلوم الهندسية األساسية ومبادئ التصميم والتطبيقات في التخصص العام (معلومات عن
جميع التخصصات الدايقة)
المهارات والعلوم الهندسية والتصميمات والتطبيقات الهندسية التخصصية

 يجب مراعاة المعايير القومية ا كاديمية المرجعية الصرررررررادرة من الهيية القومية لضرررررررمان جودة التعليم واالعتماد
الصادرة في  2018والتي يمكن تلخيصها في الشكي التالي للبرامج التخصصية والبينية.
 بالنسررربة للبرامج البينية التي تجمع بين تخصرررصرررين قو قكثر ،فإنها تحتو على متطلبات الجامعة والكلية وتسرررتبدي
متطلبات التخصص العام والدايق بمجموعة من متطلبات التخصصات التي تشترك في طبيعة هذا البرنامج.
 ويمكن قن يتم توزيع ساعات البرنامج على متطلبات التخرج على النحو التاليل
8
20
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)NATIONAL ACADEMIC REFERENCE STANDARDS (NARS-2018
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جممل احلمل الدراسي للطالب

 يمكن قن تصمم الاليحة الدراسية بأحد األنظمة التاليةل
األمريك.
 نظام الساعات المعتمدة
ي
األوروب.
 نظام الساعات المعتمدة
ي
 نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدل).
 حتى يكون هناك توافق بين لواي الدراسرررررة بكليات الهندسرررررة بالجامعات المصررررررية ونظيراتها بالجامعات
العالمية فإنه يمكن تحديد إجمالي ساعات اتصاي الطالب في ال صي الدراسي ب  25ساعة.
 نحتاج لمقياس يتم من خالله مقارنة نظام التعليم المصرررررررر بنظم التعليم العالمية .واد يكون اسرررررررتخدام
الوحدات الدراسرررية ( )Credit Unitsفي النظم العالمية قحد الطرا التي كانت تتبع في المقارنة .وبعد قن
ظهر النظام األوروبي ،فقد بدق يتم استخدام الحمي الدراسي للطالب (،)Student Work Load, SWL
ويمثي مجمي السرراعات التي يقضرريها الطالب في الدراسررةل حضررور المحاضرررات ،وإجراء التجارب ،وحي
التمارين ،البحث عن المعلومات ،وكي ما يتعلق بالدراسررررررة (سررررررواء كان ذلك في الجامعة قو المنزي قو ق
جهة قخرى يلزم اتمام عمي يتعلق بالدراسرررررة بها) ،وسررررريتم المقارنة مع النظام األمريكي والنظام األوروبي
ويمثالن قشهر النظم العالمية للتعليم العالي.
اإلطار المرجعي إلعداد البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة ()2020
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Credit Hours
1 Cr. Hr.  1 Cr. Hr. Lecture + 2 Hrs. of Student free work  3 hrs.
of SWL / Week
5-6 Courses/Semester, each one 3 Cr. Hrs.  45-54 hrs. Total
SWL / Week
16 Weeks/Semester  720-864 Total SWL / Semester

ECTS
1 ECTS Unit  25 SWL / Semester
30 ECTS / Semester  750 Total SWL / Semester

Contact Hours
3 Contact hrs. Course  2 hrs. Lecture + 1 Hr. Tutorial + 3 hrs. Student free work
25 Contact hrs./week for 15 Week/Semester  750 Total SWL / Semester



18 Cr. Hrs.  30 ECTS  25 Contact Hrs.
.9

متطلبات احلصول على الدرجة

 االجتياز بنجاح لمقررات مكافية لعدد  165 ─144ساعة معتمدة قو ما يكافيها حسب الاليحة.
 النجاح في مشروع التخرج.
 اجتياز المقررات التي يكون التقييم فيها ناج  /راسررب ) (Pass / Failوال تحتسررب ضررمن المعدي التراكمي مثي
مقررات التدريب الصي ي والندوات .....الخ.
 يعتبر البرنامج الرييسرري ) (Majorهو مجاي الدراسررة الذ يختاره الطالب للحصرروي على درجة البكالوريوس فيه.
يراعى متطلبات كي برنامج من مسرتوى دراسري قو اجتياز بعض المقررات قو النجاح في امتحان ابوي/ادرات عند
االلتحاا به.
 يمكن للطالب اختيار عدد من المقررات ذات طبيعة واحدة تسرررررررمى مسرررررررار ) (Concentrationداخي البرنامج
الرييسي وتذكر في شهادة التقديرات ).(Transcript
 يمكن للطرا لب اختيرار بر نامج ثانو ) (Minorقو قكثر .وتحردد اليحرة الكليرة البرامج الثرانو ية المطرو حة و عدد
المقررات الالزمة للحصوي عليه .يتم ذكر البرنامج الثانو في شهادة التخرج .ال يسم لطالب غير مسجي بالكلية
الحصوي على شهادة البرنامج الثانو فقط.
 يمكن للطررالررب اختيررار مسررررررررار تعليمي ) (Threadمعين يعتمررد على دراسررررررررة بعض المقررات والقيررام ببعض
المشروعات خالي ال صي الصي ي وذلك للحصوي على شهادة من صلة في المسار الذ اختاره .وتحدد اليحة الكلية
المسرررارات المتاحة للطالب اختيارها والمقررات المطلوب اجتازها للحصررروي على الشرررهادة المن صرررلة .تعرف هذه
المسارات بالتحوي الجديد في التعليم الهندسي )NEET (New Engineering Education Transformation
 يمكن للطالب االنتقاي من برنامج إلى آخر داخي الكلية بحسررررررررب القواعد الداخلية للكلية التي يقرها مجلس الكلية كي عام مع
إجراء المقصات الالزمة.
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مالحق تكميلية

.10

.1.10
NARS

According to the National Academic Reference Standards
(NARS-2018), The Engineering Graduate must be able to (A-Level):
A1. Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying engineering
fundamentals, basic science and mathematics.
A2. Develop and conduct appropriate experimentation and/or simulation, analyse and interpret
data, assess and evaluate findings, and use statistical analyses and objective engineering
judgment to draw conclusions.
A3. Apply engineering design processes to produce cost-effective solutions that meet specified
needs with consideration for global, cultural, social, economic, environmental, ethical and
other aspects as appropriate to the discipline and within the principles and contexts of
sustainable design and development.
A4. Utilize contemporary technologies, codes of practice and standards, quality guidelines,
health and safety requirements, environmental issues and risk management principles.
A5. Practice research techniques and methods of investigation as an inherent part of learning.
A6. Plan, supervise and monitor implementation of engineering projects.
A7. Function efficiently as an individual and as a member of multi-disciplinary and multi-cultural
teams.
A8. Communicate effectively – graphically, verbally and in writing – with a range of audiences
using contemporary tools.
A9. Use creative, innovative and flexible thinking and acquire entrepreneurial and leadership
skills to anticipate and respond to new situations.
A10. Acquire and apply new knowledge; and practice self, lifelong and other learning strategies.
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–
–
–

اللغة العربية
التراث األدبي المصر
التذوا األدبي

–
–
–

اللغة االنجليزية
اللغة األلمانية
اللغة ال رنسية

–
–

قخالايات المهنة
القانون وحقوا اونسان

–
–
–
–

مهارات الحاسب اآللي
مهارات االتصاي والعرض
مهارات البحث والتحليي
مهارات الت اوض

–
–
–
–

تاريخ مصر الحديث
جغرافية مصر
نهر النيي
تاريخ الهندسة والتكنولوجيا

–
–
–

الحضارة العربية واوسالمية
مقدمة في تاريخ الحضارات
تاريخ العمارة وال نون

–
–

المشاركة المجتمعية في بناء مصر
الحديثة
اضايا الطااة والمياه وتغير المناخ

–
–

التذوا الموسيقي
االتجاهات ال نية المعاصرة

–
–

علم الن س
مهارات اوسعافات األولية

.3.10

–
–
–

رياضيات
إحصاء ونظرية احتماالت
بحوث العمليات

–
–
–
–

هندسة النظم
النمذجة وتمثيي النظم
مقدمة في التصميم الهندسي
الرسم الهندسي واالسقاط

–
–
–
–

فيزياء
ميكانيكا
كيمياء هندسية
علوم المواد

–
–
–
–

األثر البييي للمشروعات
مبادئ هندسة التصنيع
العمارة والتشييد
الهندسة اآللية والكهربية
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–
–
–
–
–

مقدمة في المحاسبة
إدارة قعماي
إدارة المشروعات
نظم المراابة وضبط الجودة
ااتصاد هندسي
إعداد التقارير ال نية
التدريب الميداني
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