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 االهداف األستراتيجية لكلية الهندسة 

 األهداف األستراتيجية للغاية األولى: 

واإلقليمية  • املحلية  السوق  متطلبات  مع  تتناسب  التي  األكاديمية  والبرامج  املناهج  توفير 

 والعاملية. 

السريعة  • التغيرات  مواكبة  يضمن  بما  الدراسية  للخطة  واملتجدد  الدائم  املستمر  التحسين 

 واملتالحقة في كل امليادين. 

 دعم وتطوير نظم التعلم.  •

 تعظيم دور التعلم الذاتي وتحديث استراتيجيات التدريس والتعلم.  •

 تحسين قدرات الطالب املهنية في اتجاه التفكير التحليلي واإلبداعي. •

   .تطوير األنشطة الطالبية والرعاية الصحية واالجتماعية للطالب •

 املتميز الذي يجمع بين العلم والتدريب العملي.توفير التعليم الهندس ي  •

 وغرس روح العمل من خالل الفريق بين الطالب.  الحديثةتقنيات الاستخدام   •

 إعداد الطالب إعدادا مهنيا ليعزز قدرتهم على التعلم مدى الحياة. •

هيئة  • أعضاء  في  العجز  واستكمال  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء  وقدرات  مهارات  تنمية 

 ريس ومعاونيهم بما يحقق متطلبات الجودة. التد

 األهداف األستراتيجية للغاية الثانية:

 .بالكليةتطوير العملية التعليمية للدراسات العليا  •
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 تهيئة البيئة األكاديمية البحثية الداعمة والتي تتسم بالطابع املؤسس ي والعمل الجماعي. •

 .حتياجات املجتمع إربط البحث العلمي ب •

 .االندماج مع املجتمع العلمي العاملي •

 .بتكار العلميتشجيع اإل  •

 .توفير املوارد والتسهيالت املادية •

 .لمي تطوير النظم اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحث الع •

 تبني نظم ومعايير لتقييم جودة مخرجات البحث العلمي.  •

 تحفيز الباحثين واألهتمام باملوضوعات ذات الصلة بالدولة.  •

 التطوير املستمر للخطة البحثية بما يحقق التنافس العلمي على املستوى العاملي.  •

 األهداف األستراتيجية للغاية الثالثة:

  .نظام معلومات لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئةتحقيق  •

  .تفعيل دور املراكـز والوحـدات ذات الطابع الخاص •

  .نشر الوعي بقضايا البيئة واملجتمع  •

  .الدولي لحل املشكالت البيئية التعاون  •

 .توجيه البحث العلمي لحل املشكالت البيئيـة •

تختص باألزمات والطوارئ والحماية املدنية مع التوصيف   للكليةإدراج إدارة بالهيكل التنظيمي  •

  .الكامل لها

 .متابعة ورعاية الخريجين  •
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 .البيئةتنمية املوارد املالية لقطاع خدمة املجتمع وتنمية  •

 التعاون مع الصناعات املحلية واملساهمة في التنمية القومية لالقتصاد. •

بالكلية ومراكز خدمة  • املجتمع  البيئة وخدمة  الكلية لشئون  بين وكالة  التعاون  تدعيم وتوثيق 

أقليميا وعامليا لتبادل الخبرات.   املجتمع بالجامعات محليا و

 الل ندوات ومحاضرات في مختلف ميادين املعرفة. نشر ثقافة املهنة بين أفراد املجتمع من خ •

 استحداث برامج أكاديمية جديدة لخدمة املجتمع املحلي واألقليمي.  •

 األهداف األستراتيجية للغاية الرابعة: 

 تهيئة البيئة االدارية الداعمة والتي تتسم بالطابع املؤسس ي والعمل الجماعي. •

 ( بالكلية. تطوير الهيكل التنظيمي )األكاديمي واإلداري  •

 .لتحقيق رسالة الكلية  اإلداري تبني نظم ومعايير للجهاز  •

 .رفع كفاءة الجهاز اإلداري  •

 .ملحافظة على الكفاءات اإلداريةا •

 .التطوير الشامل ألداء الجهاز اإلداري  •

 دعم وتطوير الخدمات االجتماعية للعاملين بالكلية.  •

 وادارة األزمات. تعزيز االدارة الفعالة للسالمة واآلمان  •

 األهداف األستراتيجية للغاية الخامسة: 

 نشر الوعي بضرورة الحصول على االعتماد.  •

 توفير الدعم املالي ملتطلبات التأهل لالعتماد.  •
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 . بالكليةضمان الجودة واالعتماد  وحدةتطوير  •

 تطوير أساليب القياس لتقييم البرامج األكاديمية. •

 الدراسات العليا لضمان جودتها.تطوير معايير تقييم برامج   •

 التحسين املستمر من خالل التغذية الراجعة واملراجعين املعتمدين.  •

عالية • درجات  لتحقيق  ونوعا(  )كما  والفكرية  البشرية  القدرة  والتميز   تنمية  الجودة  من 

 مجاالت التعليم، والبحث العلمي وخدمة املجتمع.املستقبلي في 
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 املحتويات 
 الصفحة  املوضوعات 

 1 تعليمية  كمؤسسة  بورسعيد  جامعة الهندسة كلية

 2 مقدمة .1

 2 إستراتيجية  مفهوم .2

 3 والتدريس  التعلم   إستراتيجية وأهداف   وخصائص مكونات .3

 4 بالكلية والتدريس  التعلم   إستراتيجيات .4
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 تعليمية  كمؤسسة بورسعيد جامعة الهندسة كلية

  ضمان   وحدة  خالل  من  اإلستراتيجي  التخطيط  بورسعيد  جامعة  –  الهندسة  كلية  تبنت

  ملساعدة  فاعلة  أداة   تعتبر   والتى(  2023-2017)بالكلية    اإلستراتيجية   الخطة  إعداد   وتم  بالكلية   الجودة

  حلول   بإيجاد  وذلك  التنفيذية   العمل  وخطة  اإلستراتيجية   واألهداف  والرسالة  الرؤية  لتحقيق   الكلية

  بالعملية   تتعلق  التى   املجاالت  فى  التحديات  ومجابهة  واملستقبلية   الحالية   املتغيرات  مع  للتعامل

  الكلية   بأن   جليا  يتضح   بورسعيد   جامعة  الهندسة  كلية  ورسالة  رؤية  على   فاحصة  وبنظرة .  التعليمية

  العملية  أطراف  كافة  بين  بل  فحسب  والطالب   األستاذ  بين  ليست  تفاعلية  تعليمية  بيئة  إليجاد  تسعى

 املصرية   بالجامعات  الهندسة   يات كل  بين  التنافس ى   ووضعها   مكانتها   لتعزيز  الكلية  تسعى  كما ,  التعليمية

 . دائما مضافة قيمة  وتحقيق

  -  الهندسة  بكلية  خاصه  والتدريس  التعلم  إستراتيجيه  وضع  علينا  لزاما  كان  هنا  ومن 

 .  العمل سوق   إحتياجات  ملواكبة املستهدفة التعليمية  املخرجات لتحقيق  بورسعيد جامعة

  وضع   تم,  واإلقليمى  املحلى  السوق   فى  نظائرنا  بين   التميز  ولتحقيق  بل   اإلستمرارية  ولضمان

  من   لجنة  إشراف   تحت   قصور   وجود  حالة  فى  تطويرها   على  والعمل  اإلستراتيجية   هذه   ملراجعة  آلية

  وعملهم   علمهم  خالل  من   الكلية  رسالة  لتحقيق   جاهدين  التدريس  هيئة   أعضاء  يسعىو   . املختصين

 .واملراجعة النقد في بحقهم يحتفظوا وأن املختلفة  بمستوياتها الجامعية اللوائح  وإتباعهم وأبحاثهم 
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 مقدمة:  .1

  علي   قادرا  املتعلم تجعل  التي  القواعد  مجموعة أنها علي  والتدريس  التعلم   إستراتيجيات   تعرف

  اإلستراتيجيات   تلك  وتعبر  ومنطقية  مستقلة  بطريقة  التفكير  وكذلك  وإسترجاعها  املعلومات  معالجة

  يصبح  لكي  مستقل   بشكل  يتعلم  كيف  املتعلم   تعريف  إلي  ويهدف   املتعلم  علي  يركز   تربوي   إتجاه   عن

  الجوانب   تنمية  وكذلك  املتعددة  التفكير  مهارات  تنمية  ذلك  ويتطلب  بذاته  ومتعلما  لذاته  معلما

 . الشخصية

 إستراتيجية  مفهوم .2

 التدريس  إستراتيجيات 2-1

  بحيث ,  التدريس  هيئة   عضو  يتبعها   التي   والخطط  األساليب   الي  التدريس  إستراتيجيات   تشير

  هيئة   عضو  أن  حيث  محدد  تعليمى  هدف  إلي  للوصول   املتعلمين،  لطبيعة  ومراعية  ومرنة  شاملة  تكون 

 على   تساعده  خاصة  ومهارات   وأكاديمية  علمية  خبرات  من  له  بما  واملنظم  واملنفذ  املخطط  هو  التدريس

  والساعات  العملية   والدروس   النظرية  للمحاضرات   املحدد   الزمن   ذلك  في   مستغال  أهدافه   تحقيق 

 . املكتبية

 التعلم  إستراتيجيات 2-2

  التدريس   هيئة  عضو  بها  يقوم  التي  املحددة  األفعال  مجموعة  إلي  التعلم  إستراتيجيات  تشير

  على   قادرا  املتعلم  تجعل   والتي  وفاعليه  متعه  وأكثر   وأسرع  أسهل   بطريقة  ا  ذاتي  يتعلم   املتعلم  لجعل

 . ومفيدة جديدة بطريقة  ماتعلمه توظيف

 والتدريس  التعلم إستراتيجيات مبادئ -2-3

من   مجموعة علي بورسعيد جامعة الهندسة بكلية التدريسو  التعلم إستراتيجيات تستند

 :على القائمة املبادئ

 .العليا العقلية والعمليات  التفكير مهارات تنمية •

 .للدارسين املبادرة معنى  وإعطاء والجماعية الفردية القدرات تطوير •

 .البدائل املشكالت وإقتراح وحل واملهارات  املعارف إكتساب وسائل  إتقان من الطالب تمكين •
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 .الزمالء مع والتعاون  املسؤلية  تحمل علي القدرة الطالب إكساب •

 .األداء في والتميز  املنافسة روح تنمية •

 .الذاتي التعلم معني ترسيخ •

 .واإللتزام املسؤلية وتحمل العمل وتقدير بالنفس الثقة تنمية •

 .والعملية النظرية النواحي بين الربط •

 .املقررات بين  املشتركة املهارات  إستثمار  •

 .الطالب بين  الفردية الفروق مراعاة •

 باملؤسسة املتاحة اإلمكانيات مراعاة •

 والتدريس   التعلم إستراتيجية   وأهداف وخصائص  مكونات .3

 ستراتيجية اإل  مكونات 3-1

 التعليمية  األهداف 

 .تعليمه في وفقها ليسير وينظمها  املعلم بها  يقوم التى  التحركات 

 .األهداف لتحقيق املستخدمة والوسائل والتدريبات األمثلة 

 .للدرس الصفى والتنظيم التعليمي السياق 

 هيئة عضو  ينظمها  التي التحركات عن والناتجة مستوياتهم بمختلف الطالب إستجابات  

 .التدريس

 :التعليمية إستراتيجية خصائص 3-2

 . املتوقعة واالحتماالت   املواقف  كل تتضمن أنها  بمعنى شاملة تكون  أن •

 . واإلقتصادية واإلجتماعية التربوية  باألهداف واضحا ا  ارتباط  ترتبط أن •

 .التعلم  عملية أثناء فى للمتعلم املتعة  وتحقق جاذبة تكون  أن •

  والقابلية   باملرونة  تتسم  وأن  نتيجة  كل  وتبعات  النتائج  تتوقع  بحيث  املدى  طويلة  تكون   أن •

 . للتطوير
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  تنتجه  ما   مع   التنفيذ   عند   إمكانيات  من   ماتحتاجه   مقارنة   حيث  من  الكفاءة  عالية  تكون   أن  •

 . تعليمية مخرجات من

 والتدريس  التعلم إستراتيجيات أهداف 3-3

 . أرائهم  عن التعبير   على الطالب تشجيع •

 .املنطقى  التفكير  على الطالب شجيع •

 . إليها  يتوصلون  التى  الحلول   تفسير على القدرة •

 . متنوعة حلول   فى التفكير  على الطالب تشجيع •

  شبكة   استخدام   خالل   من  بأنفسهم  والنظريات  للقواعد  الوصول   على  الطالب  تشجيع •

 .  اإلنترنت

 . الذهنى العصف  إسلوب إستخدام  تشجيع •

  مختلف   وإحترام  الجماعى  والعمل   التعاونى  التعلم  أسلوب  إستخدام  على  الطالب  تشجيع •

 . األراء

 . اإلبتكارى  التفكير  عملية أثناء بالنفس الثقة   من  مزيد الطالب  إكساب •

 . األخرون  إنتهى حيث من  البدء  على الطالب تدريب •

  املشكالت   حل   على  وتدريبهم  العامة  الحياة  فى  تحدث  التى   املشكالت  من  نماذج  إستخدام •

 إبتكاريا 

 . األمثل اإلستخدام  وإستخدامها  األفكار جودة مدى إستشعار  على الطالب تدريب •

 بالكلية  والتدريس   التعلم إستراتيجيات .4

 :التالية اإلستراتيجيات  مجموعة  على بالكلية التعلم و  التعليم إستراتيجيات  تعتمد

 ( والعملية النظرية والتمارين املحاضرة)  املباشر   التعليم إستراتيجية 4-1

 :  ستراتيجيةاإل  مميزاتومن أهم    بالكلية تدرس التى املقررات جميع فى إستراتيجية  هذه وتستخدم

 .  قصير وقت في املعلومات من الكثير تقدم •
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 .  توفيرها يصعب ربما مواد شراء أو  علمية  معامل إنشاء  تتطلب ال •

 .  املعلومات من أدني حد الطالب  لجميع توفر •

 .  املدرج في النظام  و الهدوء  من جو توفر •

 .  محدد زمن في الطالب  من  كبير عدد تعليم •

 :  مباشر  الغير   التعليم إستراتيجية 4-2

 Mathematics   مقرارات  مثل  تمرينات  على تحتوى  التى املقررات   فى إستراتيجية  هذه وتستخدم

 : التفاعلي   التعليم إستراتيجية 4-3

  التعليم  أساليب  أهم  كأحد   التفاعلي  التعليم  إستراتيجية  على  بورسعيد  جامعة  –  الهندسة  كلية  تعتمد

 واملادة  التدريس  هيئة   وعضو  الطالب  بين  التفاعل  إسلوب  علي  التفاعلي  التعليم   إستراتيجية   تعتمد  و

 . الذهني والعصف التعاوني التعليم  خالل  من املفهوم  هذا تطبيق ويمكن العلمية

 التعاوني التعليم 4-3-1

  يؤثر  نشط   كعضو  املتعلم   يظهر   حيث  املجموعة   داخل   املتعلمين   بين  اإليجابي  التفاعل   علي   تعتمد

  أفراد   ويتعاون   الرأي  وإبداء  للمناقشة  كبيرة  مساحة  للمتعلمين  تتاح  وبذلك  األخرين  بأراء  ويتأثر

  املقررات   بعض  فى  اإلستراتيجية   هذه   وتستخدم  مشتركة  أهداف   أو  هدف  تحقيق   في   الواحدة  املجموعة 

 English, Chemistry, Physics  مثل

 الذهني   العصف 4-3-2

 وهى طالب، 6 الى3 من الواحده  املجموعة  في  الطالب  عدد   يتراوح   مجموعات الى  الطالب   تقسيم   فيها   يتم

  علي  التدريب  خالل  من   العقلية  قدراتهم  تنمية  بهدف  األفكار   من   كبير   عدد  إنتاج  علي  الطالب  تشجع

 فى  اإلستراتيجية  هذه   وتستخدم  ما  قضية   حول   الوقت  نفس  في  واملتنوعة  املتتابعة  األفكار  توليد

 Mathematics, Mechanics  مقررات  مثل تمرينات على تحتوى  التى املقررات
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 والحوار:  املناقشة إستراتيجية 4-4

  اإلستراتيجية  مميزات  ومن التخرج ومشاريع الجامعة  متطلبات مقررات  فى اإلستراتيجية هذه وتستخدم

: 

 .  الدرس أثناء  للمشاركة جذبهم و الطالب  إنتباه  إثارة •

 .  التفكير علي  القدرة و املعلومات  من  الكثير الطالب  إكساب •

 .  بينهم فيما التمييز و طالبه معرفة علي املحاضر   مساعدة •

 .  الرأي  عن والتعبير  املناقشة  علي  القدرة مثل اإلجتماعية   املهارات  تنمية •

 .  بعضا بعضهم تعليم علي الطالب  مساعدة •

 . وطالبه  التدريس  هيئة عضو بين والصلة  الروابط تقوية في تساعد •

 : التجريبي   التعليم إستراتيجية 4-5

 في   املقررات  من  كثير  في  التجريبي  التعليم  إستراتيجية  على  بورسعيد  جامعة   –  الهندسة  كلية  تعتمد

  والكيمياء  الفيزياء  معامل  فى  كما  معملية  تجارب  بعمل  الطالب  قيام  خالل   من  املختلقة  البرامج

 .الورش  وتكنولوجيا التصميم  ومعامل واإلتصاالت واإللكترونيات

 الذاتي   التعلم إستراتيجية 4-6

   معتمد  واملهارات  املعارف   بتحصيل   الطالب  يقوم
 
 مصادر  من  التحصيل   على  الذاتية   قدراته   علي   ا

  أن   تتطلب  حيث  األخيرة  املستويات  لطالب  املشروع   مقرر   خالل   من  ذلك  تطبيق  يتم  و  املختلفة  التعلم

  ما   علمية  مشكلة   لحل  تخصصه  مجال   في  بدراستها  قام  التي   الحديثة  النظريات  بتطبيق  الطالب  يقوم

  مميزات   ومن   وتقارير،   أبحاث   صورة   في  وتقديمها   ما  مشكلة  حل   في  للمساهمة  سابقة   نظرية  تطوير  أو

 .التدريس هيئة  عضو علي إعتماد  أو دراسية  قاعات إلي اليحتاج  أنه الذاتي التعلم

 التنافس ي   التعليم إستراتيجية 4-7

  ألفضل  للوصول   الطالب  دافعية  فيها  وتثار  املتعلمين  بين  تنافسية  مواقف  تنظيم  فيها  يتم •

 :   اإلستراتيجية هذه مميزات للمشاكلومن  الحلول 

 .  الطالب دافعية إثارة  علي  التنافس ي  التعليم  مواقف تعمل •
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 .  والخسارة املكسب  عن ا بعيد املنافسة  بمتعة  الشعور   علي التنافس ي التعليم  مواقف تساعد •

 . الطالب  تحصيل مستوي  زيادة  علي التنافس ي التعليم  مواقف تساعد •

 . السرعة  أدائها  يتطلب التي املهارات في األداء  مستوي  زيادة إلي التنافس يؤدي •

  اإلتصاالت:    مقررات  مثل   واإلبداع  اإلنجاز   وزيادة   النجاح   تحقيق   علي   التنافس  يساعد •

 .التخصص حسب  املشروع  –الالسلكية

 : والتقويم والتدريس   التعلم في   املستخدمة  التعليمية  املصادر  .5

 :  التالية املصادر  بإضافة بالكلية التدريس  بتجهيزقاعات للتعلم الداعمة الوسائل  بتوفير الكلية تهتم 

 white board  السبورة •

 data show العرض وسائل •

 internet للمعلومات الدولية  الشبكة •

 computer labs االلي  الحاسب  معامل •

 practical labs العملية  التجارب  معامل •

 workshops املعملية  الورش •

 library  املكتبة •

 video الفيديو •

 التعلم  مصادر  .6

  التي   املعلوماتية  باملهارات   نزوده  مالم   يحتاجها   التي  املعرفة   إكتساب   علي  قادر  طالب   نعد  أن   يمكن   ال

  املجال إتاحة من   البد   باملهارات   تزويدة نستطيع  ولكي  املتعددة  املعلومات  مصادر   مع   التعامل  من  تمكنة

  اهتمت   هذا  ولتحقيق  تعلمه  في  وتوظيفها  الدراسية   املقررات  غير  املتعددة  املصادر  علي  للتعرف  أمامه

 :بتوفير التالى الكلية

  أفكار   وإيجاد  األهداف   ربط  علي  القادرة   املعاونة،  والهيئة  التدريس  هيئة  من   العلمية،  الكفاءات •

 .جديدة
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  العملية   إلتمام  الظروف   أفضل  توفر  التي  دراسية،  وقاعات  وورش  معامل  من  التعليمية،  البيئة •

 . التعليمية

 املطلوبة  املهارات  وإكساب   التعليمية  العملية   تسهل   التي   االفتراضية  واملعامل   التعليمية  الوسائل •

 . املهام  إلنجاز

 بالكلية والتدريس   التعلم أساليب .7

 :الدراسية  القاعات و  املدرجات داخل املستخدمة األساليب 7-1

 املحاضرة أسلوب  7-1-1

 وسائل   عدة  باستخدام   ذلك   و  والنظريات  العلمية   الحقائق   و   األفكار   من   مجموعة  توصيل  يتم   فيه

 .املحاضرة  نهاية بعد أسئلة طرح  يتم  و اإلصغاء و اإلستماع   علي الطالب مشاركة  وتقتصر

 املشاركة و  التفاعل  أسلوب  7-1-2

  أجل   من  الطالب  مع  مناقشته  تتم  ما  موضوع  املعاونة  الهيئة  وعضو  التدريس  هيئة  عضو  يعرض  فيه

 . األسئلة  طرح  خالل من وذلك جديدة ومقترحات نتائج إلي الوصول 

 اإلكتشاف  أسلوب  7-1-3

  ليست  معلومات   إشتقاق   علي   وتشجيعهم   الصلة  ذات   واملبادئ   املفاهيم   بعض   الطالب  إعطاء  يتم   فيه

  تفكير   توجه   التي  األسئلة  من   ملجموعة   التدريس  هيئة   عضو  توجيه  خالل  من  ا  مسبق  لديهم  معروفة

 . تعلمها  املراد  الفكرة نحو الطالب

 العمل   ورشة أسلوب  7-1-4

  بهدف  العملية   والعروض  واملناقشة   املحاضرة  مثل   متنوعة  أساليب   من  خليط   بها  عملية   طريقة   وهي

 .  األداء تطوير من  تمكنهم  مهارات  الطالب  إكساب

 الدراسية والقاعات   املدرجات خارج  املستخدمة األساليب 7-2

 الواجب أو  التكليف  أسلوب  7-2-1

 . ما مشكلة حل  أو ما  موضوع  عن تقرير بكتابة الطالب تكليف  يتم فيها
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 واألبحاث   املشاريع  7-2-2

  مع  باملسؤلية  اإلحساس  وينمي  بالعمل  الطالب  يتعلم  وهنا  والواجبات  التكليفات  قواعد  نفس  ولها

 .  التخطيط مهارات إكتساب

 امليدانية  الزيارات أو   الرحالت 7-2-3

  تناولها  تم   التي   واملمارسات  لألفكار   العملية  التطبيقات   رؤية  بغرض  ميدانية  بزيارات   الطالب  يقوم  فيها

 . الدرس قاعات في

 :بالكلية والتدريس   التعلم وسائل .8

  بما  والطالب  املعاونة والهيئة  التدريس هيئة  أعضاء  قبل  من  تستخدم  التي   و  املتاحة  الوسائل  جميع  هى

 . املستهدفة  والتعلم التعليم نتائج يحقق  بما  األمثل  النحو علي التعليمية  العملية  سير في يساهم

 : املباشرة  الوسائل 8-1

  وسائل  من   التدريس  هيئة  أعضاء  قبل  من   املحاضرات  وتقديم  لعرض  املستخدمة  الوسائل   جميع   هي

 .ومصورة ومسموعة مرئية

 املباشرة  غير   الوسائل 8-2

  التقارير  مثل  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  بين  مباشر  تفاعل  إلي  التحتاج   التي  الوسائل  جميع  هي

 . امليداني والتدريب العلمية والرحالت العلمية واملشاريع

 : بالكلية التقليدية غير  والتدريس التعلم  طرق  لتطبيق التنفيذية الخطة .9

 التفاعلي  التعليم  لتطبيق  التنفيذية االليات  9-1

 interactive learning مجموعات في   العمل 9-1-1

  القدرات   مختلفي  أفراد  6  إلى  3  من   صغيرة  مجموعات  إلي  الطالب  تقسيم  علي  األسلوب  هذا  يعتمد

 زيادة   علي  الطالب  الطريقة   هذه  وتساعد  بينهم   فيما   ويتفاعلون   مشتركة   اهداف  لتحقيق   معا  يعملون 

 :بهدف  وتقويمها النظر  وجهات وتبادل فريق في والعمل  التواصل  ملهارات وإكتسابهم  وتواصلهم تعلمهم

 وتقديمها  البحثية  التقارير  إعداد •

 األولى  الفرقة لطالب التقنية املهارات تنمية بورشة املبتكرة  األفكار تنفيذ •
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 والثالث الثاني املستوى  لطالب الصغيرة املشروعات وتنفيذ  تصميم •

 األخير   املستوى  لطالب التخرج مشروعات وتنفيذ  تصميم •

 البحثية   املشروعات  نتائج لتقييم التطبيقية املعامل  في االختبارات  إجراء •

 اإللكترونى  التعليم 9-1-2

 الهندسة  لكلية  اإللكترونى املوقع  علي لبعض املواد الدراسية  االلكترونية  املقرارات  إنشاء ▪

    واملعامل  املحاضرات بقاعات  الحديثة اإللكترونية اإليضاح   وسائل إستخدام ▪

 الكلية  أرجاء كل في للطالب متاحة  لإلنترنت السلكية  إتصال  شبكة  متوافر •

 brain storming الذهني   العصف 9-1-3

  هذه  وتكون   معينة  مشكلة  لحل  واملجموعات  األفراد  من   إبداعية  أراء  و   أفكار  وإنتاج  توليد  به  ويقصد

 لتوليد  اإلتجاهات   كل   في  للتفكير   اإلثارة   من   حالة  في   الذهن   وضع  فيها   يتم   ومفيدة   جيدة   واألراء   األفكار 

 . املطروح املوضوع   أو املشكلة  حول  األفكار من  قدر  أكبر

 : منها متعددة أليات بإستخدام ذلك ويتم

  لثقل  للمهنة  ممارسته  خالل  في  املهندس   به  يمر  أن  يمكن  ما  ملحاكاة  إفتراضية  حاالت  تصميم ▪

   املشاكل  لحل البدائل وطرح  القرار إتخاذ  في مهاراته

 الدولية  املعلومات شبكة  علي واإلطالع مناقشة   وحلقات األبحاث   إعداد ▪

 تطبيقية مشروعات في التخصصية األلى  الحاسب  برامج إستخدام ▪

 :   الذاتى  التعليم  لتطبيق  التنفيذية االليات 9-2

  مما   الذاتي  التعلم  مهارات  إتقان  من  الطالب  تمكين   إلى  بكالية  والتعلم  التدريس  إستراتيجية  تهدف

  معطيات   أستيعاب  من  تمكنه  بمهارات  وتزويده  ووجدانيا   ومعرفيا  سلوكيا  الطالب  تطوير  في  يسهم

 : طريق  عن الطالب لدى الذاتي  التعلم مهارات  لتدعيم  أليات  خالل من  القادم العصر

 الصغيرة  املشروعات خالل من واإلبتكار اإلبداع  تشجيع •

  إلى   وترجمتها   تنظيمها  ثم  املعانى  يقرأواستخالص  التفكيرفيما  علي  والتدريب  القراءة  مهارات  تنمية •

 short reports & presentations  شكل  علي وإلقائها البحثية  التقارير إعداد خالل  من مكتوبة مادة
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 التجريبي   التعلم  لتطبيق  التنفيذية االليات 9-3

  الدراسية  الالئحة   ضمن  معمل   ساعات  علي  تحتوي   التى   الدراسية   للمقرارات   معملية   تجارب   إعداد •

 .املقرارات لتلك املكتسبة  املعارف  لتطبيق املعتمدة

  بها   يقوم  التي   البحثية  للمشروعات  التقييم  إختبارات  إلجراء  بالكلية  املعامل  تجهيزات  إستخدام •

 .الطالب

 .والشركات للمصانع ميدانية  زيارات  عمل •

 . الكلية مجلس من  وإعتماده الصيفي  للتدريب دليل إعداد •

 األولى  املراحل  في  داخلى  تدريب  برامج  في  الهندسية  والورش  املعامل  من  الكلية  إمكانيات  إستخدام •

 .للدراسة

 : املباشر غير   التعلم طرق   لتطبيق  التنفيذية  األليات 9-4

  تدريسها   تم  التى   املعارف  علي   التطبيقية  التمارين  من  مجموعة   تشمل  للطالب  تكليفات  إعداد •

 .اإللكترونى املوقع علي وتحميلها  الدراسية  باملقرارات

  كيفية  في  لهم   املساعدة  وتقديم  الطالب  بمتابعة   املعاونة  الهيئة   عضو  أو   التدريس  هيئة  عضو  يقوم •

 مجلس  من  املعتمدة  التقيم  ملعايير  طبقا  الطالب  لجهود  تقييم  عمل  مع  التطبيقية  التمارين  حل

 . الكلية

 . تطبيقه ومدي  املختلفة  التعليمية بالبرامج التفاعلي التعليم بمتابعة بالجامعة العليا اإلدارة تقوم •

 الطالب  تقويم .10

  جوانب   جميع  علي  وتنصب   املستهدفة  التعلم  نواتج  تحقيق   مدي   علي  التعرف  بها   يقصد   عملية  التقويم

 . وأدواته التقويم أساليب  تنوع إلي يؤدي وهذا  للطالب واملهارات  والوجدانية املعرفية  النمو

 التقويم  أنواع 10-1

 . املسبقة التعليم  وإختبارات الشخصية  اإلختبارات   إلي وينقسم  املبدئي  التقويم (1

 .البيانات ومراجعة وتحليل جمع وهي مراحل ثالث يضم  و التقويمي  البنائي  التقويم (2

 



 

 

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 الهندسةكلية 

 جامعة بورسعيد 
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 التقويم  وأدوات   وسائل  10-2

 .  اإلختبارات  (1

 . التقارير (2

 .املالحظة (3

 .العملية  و التطبيقية  املشروعات (4

 بالالئحة  التقويم وسائل 10-3

 املعتمدة  الساعات نظام  - الخاصة  البرامج 10-3-1

 :هندسة التشييد باإلضافة إلى برنامج هندسة الغاز الطبيعي البرامج الخاصة الجديدة برنامجوتشمل 

 ما يقيسه من مخرجات  نوع التقويم 
الوزن  

 للتقييم 

 االمتحان النهائي
الذهنية    واملهارات واملفاهيم   املعارف

 واملهنية 
40% 

 امتحان منتصف الفصل 
الذهنية    واملهارات واملفاهيم   املعارف

 واملهنية 
20% 

 باقي االعمال الفصلية: 

 علي حسب املقرر  االختبارات العملية

 االختبارات الشفهية 

 التقارير 

 نظري  أختبار 

 دراسة حالة 

)يختلف توزيعها حسب توصيف كل مقرر  

 علي حده(

الذهنية    واملهارات واملفاهيم   املعارف

 واملهنية 
40% 



 

 

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 الهندسةكلية 

 جامعة بورسعيد 
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 نظام قديم –البرامج العادية   10-3-2

كال من األقسام  التالية قسم الهندسة الكهربية)قسم إلكترونيات وإتصاالت( ,قسم هندسة   وتشمل

القوي امليكانيكية ,قسم الهندسة الكيميائية ,قسم هندسة اإلنتاج والتصميم امليكانيكي ,قسم  

,قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية ,وتقيمه  الهندسة املدنية ,قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن 

 كالتالي:

 ما يقيسه من مخرجات  نوع التقويم 
الوزن  

 للتقييم 

 االمتحان النهائي
الذهنية    واملهارات واملفاهيم   املعارف

 واملهنية 
60% 

 باقي االعمال الفصلية: 

 الفصل   منتصف  امتحان

 املقرر  حسب  علي العملية االختبارات 

 االختبارات الشفهية 

 التقارير 

 نظري  أختبار 

 دراسة حالة 

)يختلف توزيعها حسب توصيف كل مقرر  

 علي حده(

الذهنية    واملهارات واملفاهيم   املعارف

 واملهنية 
40% 

 

 

 

 



 

 

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 الهندسةكلية 

 جامعة بورسعيد 
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 بورسعيد  جامعة  الهندسة بكلية والتقويم  والتدريس التعلم  إستراتيجيات  مراجعة آلية .11

 . دراس ي عام كل  نهاية فى إستراتيجية تراجع

 -:  املراجعة آلية

 : كالتالى التعلم والتدريس والتقويم  إستراتيجيات وفاعلية كفاءة عن الطالب  آراء تستطلع

 . باإلستراتيجية التعديالت بعض إدخال في الطالب تقييم  نتائج من اإلستفادة يتم (1

  والتقييم   التدريس  طرق   فاعلية  في  املعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  آراء  تستطلع (2

 . باإلستراتيجية التعديالت بعض ادخال  في منها  االستفادة ويتم

  واملعامل،   الورش   كفاءة   وعن   الصيفى،  التدريب   وعن   التخرج،  مشاريع  عن  الطالب  آراء  تستطلع (3

 . األمر لزم إذا   التطوير لكيفية الطالب  ورؤية فاعليتها ومدى

 إستراتيجيات  عن  الصلة  وذوى   التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  من  الراجعة  التغذية  ملخص  يرسل (4

 . الرأى إلبداء الداخليين  للمراجعيين والتعلم التعليم

  املعاونة   والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  والسادة  الطالب  من  الراجعة  التغذية  بيانات  كافة  ترسل (5

 ضوء  فى  الالزم  إلتخاذ  إستراتيجية  مراجعة  للجنة  الدراسية  واملقررات  البرامج  وتقارير  الصلة  وذوى 

 . للتنفيذ جديدة طرق  وإقتراح  للتطوير والرؤى  األراء

 . الدراس ى العام  نهاية  فى املراجعة آلية  وتكرر  عام  ملدة املطورة بإستراتيجية  يعمل (6


