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 هليوبوليس  مؤسس جامعة  

 

عام الدكتور 1977 في  لدى  العيش كانت  أبو  المستدامة   إبراهيم  للتنمية  مشروع  رؤية 

فأسس  الأرض؛  وإصلاح  الإنسانية  وخدمة  المجتمع  بناء  في  بالمساهمة  له  يسمح 

ليعملوا   سيكم ةشرك الحياة  دروب  من شتى  أناساً  يجمع  مجتمعاً  لتكون  الصحراء  في 

يعزفون  وكأنهم  الآخر  منهم  واحد  كل  ويساعد  البعض  بعضهم  من  ويتعلموا  معاً 

 .سيمفونية واحدة من التآلف والسلام

تطورت سيكم خلال أربعين عاما ووفرت الكثير من الخدمات وآلاف فرص العمل؛ هذا  

المهني والمركز الطب والذين   التدريب  المدارس ومراكز  نتيجة لجهود    جاءا إلى جانب 

عام   وفي  مثابرة.  هليوبوليس  2009مخلصة  جامعة    2009لسنة    298بموجب    تأسست 

 مية المستدامة في مصر.لتكمل حلقة التنمية كأول جامعة للتن تحت

 

 

 مجلس األمناء    من رئيس ترحيب  

 

 الطلاب  يأعزائ 

رؤيتنا لمجتمع سلمي وتقدمي يمكن أن تتحقق فقط من قبل الأفراد الاقوياء الذين يمكنهم   

يمكنك  حيث  البيئة  هي  هليوبوليس  .جامعة  الملحة.  للمشاكل  مبتكرة  حلول  على  العثور 

فقط ليس  شخصيتك  لتغيير     تطوير  فعال  عضو  لتكون  أيضا  ولكن  متخصص  لتكون 

  المجتمع إلى الأفضل.

 م/ حلمى أبو العيش 
 

 

 

 

 رسالة رئيس الجامعة  

جامعة    ،نموذج فريد من التعليم بمفهوم الاستدامة   هي مؤسسة  معامعة هليوبوليس  ج

هليوبوليس تقدم لطلابها مبادئ التحدي، ومبادئ ملهمة وعملية  للمساعي المستقبلية  

في مصر    البيئيالمسئولية والتوازن    الاجتماعي، من خلال الوعي والتضامن الاقتصادي،

ونؤمن   الأكاديمي،  وتميزها  بتحديها  هليوبوليس  جامعة  تفخر  كما  العالم.  أنحاء  وجميع 

جامعة  في  فإننا  ذلك،  على  وعلاوة  تراثنا.  إلى  يضيف  وارد  طالب  كل  أن  بذلك 

  المهنية. نشجع على تزويد طلابنا بالأساسيات التي ستستخدم لبقية حياتهم    هليوبوليس

ليس هليوبوليس  جامعة  أيًضافإن  رسالة  إنها  بل  فحسب،  جامعة  خلال   ت  من  أمة  لبناء 

  الأجيال الشابة على أسس ومبادئ التنمية المستدامة.

 هاشم أ.د/ محمد يسري

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
http://www.sekem.com/
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   عميد الكلية كلمة  

يسعدني في بداية العام الدراسي الجديد أن أرحب بكم في كلية الهندسة، جامعة  

هيليوبوليس، متمنيتاً لكم ولكليتنا دوام التقدم بفضل جهودكم وحرصكم على الانتظام في  

والجدية في تحصيل العلم، والإطلاع الدائم على المصادر المتنوعة لتحصيل  الدراسة

 .  راتاالمعارف واكتساب المه

حرص دائما على توفير كل ما من شأنه أن يحقق التفوق والتميز لخريجيها  ان الكلية ت

نجاح العملية التعليمية  إلوبتعاون كامل من جميع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

بما يمكن  ، واعداد خريج مؤهل لسوقومساعدة ابنائها الطلاب إلي طريق التميز والنجاح،  

 . من المساهمة في تطوير مجتمعنا

عن الكلية والبرامج الاكاديمية والدرجات العلمية التي تمنحها،    يقدم هذا الدليل نبذه

وانني لتمنى لكم جميًعا  . القواعد المعمول بها في الكلية . هذا بالاضافة الىوالخدمات الطلابية التي يحتاجها الطلاب

ة قضاء فترة دراسية بالكلية مليئة بالجد والسعادة وأهيب بكم الحرص على للمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابي

    المتنوعة الموجودة في الكلية والتعاون المثمر فيما بينكم، مع خالص امنياتي لكم بالتوفيق.

 عبد الحليم محمود بسيوني  .أ.د

  



 

 

5 

 

 جامعة هليوبوليس 

لتكون جامعة رائدة في تقديم مفاهيم التنمية المستدامة ومبادئها للطلاب    2009في عام  معة هليوبوليس  تأسست جا

نتيجة   الأرض  نظم  تواجه  التي  التهديدات  من  بالتقليل  السلامة  مستوى  تحسين  أجل  من  وذلك  المصري؛  وللمجتمع 

وتحق  المستدامة،  بالتنمية  الوعي  لتنمية  هليوبوليس  جامعة  تسعى  والاستهلاك.  الاقتصادي للتصنيع  التماسك  يق 

 وتحمل المسؤولية الاجتماعية والتوازن البيئي في مصر والعالم. 

 الهندسة نبذة عن كلية  

بجامعة هليوبوليس   الهندسة  كلية  رقم  تأسست  )بقرار جمهورى  إطلاق جامعة هليوبوليس  (. وقد  2009لسنة    298مع 

 .2012لسنة   290٥، وفقا لقرار وزاري رقم 201٣ –  2012بدأت الدراسة الفعلية فيها في العام الأكاديمي 

العلمي   والبحث  جهة  من  الصناعي  القطاع  بين  الفجوة  تضييق  و  مصر  تحديات  مواجهة  في  للمساهمة  أنشئت  قد 

لأجيال   والفنية  الثقافية  القدرات  تنمية  إلى  الكلية  تهدف  ذلك،  جانب  وإلى  أخرى.  جهة  من  الأكاديمية  والدراسة 

  .وتتضمن الكلية خمسة  أقسام ووحدة للبحوثالمستقبل. 

هندسة   -هندسة الميكاترونياتالكلية تعتبر من الكليات المتميزة، حيث أنها تحتوي علي تخصصات الهندسة الحديثة )

هندسة العمارة الخضراء( التي تهدف الي تطوير المجتمع مع تحقيق مبدأ التنمية المستدامة  -  هندسة المياه  -الطاقة

ناه جامعة هليوبوليس و تعتمد عليه العملية التعليمية ، فالبرنامج الدراسي الذي تقدمه الكلية لطلابها يعتمد  الذي تتب

على مجموعة من المقررات الدراسية الحديثة، منها ما هو إجباري على طلاب الكلية، ومنها ما يمكن للطالب أن يختاره  

مقررا بجانب  إختيارية، هذا  مقررات  بين مجموعة  وهذه  من  الجامعة.  جميع طلاب  يدرسها  التي  الجامعة  متطلبات  ت 

تحوي بين طياتها مبدأ التنمية المستدامة، الذي ينمي شخصية    –سواء متطلبات الجامعة أوالكلية    –المقررات جميعاً  

أقرانه  مع  والعالمية  المحلية  والمنافسة  وطنه،  لبناء  الخلاق  التفكير  على  تساعده  التي  ومهاراته  خريجي   الطالب  من 

 .الجامعات الأخرى

والكلية تعتمد فى عمليتها التعليمية على التعليم والتعلم الذاتي عن طريق المحاضرات، و المعامل، و المشروعات، و  

في   العملية  الممارسة  خلال  من  أو  والدولية  المحلية  العلمية  و  العملية  المسابقات  في  والمشاركة  العلمية  الندوات 

دم المجتمع، هذا بالإضافة إلى احتواء الخطة التدريسية على ثلاث من التدريبات المتخصصة في  ابتكار مشروعات تخ

 كل قسم من الخمسة أقسام علي حدة، والتي لا يمكن للطالب أن يتخرج دون أدائها أو النجاح فيها.

 الجامعة رؤية  

وعي الفردي والتضامن االقتصادي والعدالة تعد جامعة هليوبوليس مؤسسة علمية رائدة تسعى نحو التنمية المستدامة لل

 .االجتماعية والتوازن البيئي في مصر والعالم

 الجامعة رسالة  

في جامعة هليوبوليس، نمّكن طالبنا لكي يصيروا أبطاالا يعملون على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجاالت الحياة،  

نحو المزيد من األبحاث والدراسات. يجمع نهجنا التعليمي بين التدريس  فنوفّر لهم أرضاا خصبة لألفكار الجديدة التي ستقود 

والبحث العلمي والممارسة إلى جانب البرنامج األساسي الذي يرتكز على القيم اإلنسانية من أجل تنمية عقول خاّلقة ومحبّة  

 .لالطالع

 الكلية رؤية  

مميزات تنافسية محليا وإقليميا في التعليم والمعرفة والبحث  رؤية كلية الهندسة جامعة هليوبوليس أن تكون مركزا ذو   

 العلمي وخدمة المجتمع لتعميم مفاهيم التنمية المستدامة. 

 الكلية   رسالة 

تلتزم كلية الهندسة جامعة هليوبوليس بإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي  

  مية المبتكرة التي تلبي أهداف التنمية المستدامة بما يحقق خدمة المجتمع وتنمية البيئة.واإلقليمي وإنتاج األبحاث العل
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 :غايات الكلية 

 تقديم خدمة تعليمية متميزة لتخريج طالب قادر على المنافسة في سوق العمل .1

 .انتاج بحث علمي متميز كما وكيفا علي مستوي المجالات المختلفة .2

 الكلية في خدمة المجتمع تفعيل دور  .٣

 تنميه الموارد الماليه والبشريه للكلية  .4

 تحسين الوضع التنافسي للكلية.  .٥

 :األهداف االستراتيجية للكلية 

 .تطوير وتحديث البرامج التعليمية بما يحقق المعايير االكاديمية القومية المرجعية للهيئة ومتطلبات سوق العمل  1.1

 استراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم تطوير   2.1

 تقديم الرعاية المتميزة للطالب والخرجيين  1-3  

 .تعظيم اإلنتاج البحثي للكلية بما يحقق رؤية الدولة والجامعة للتنمية المستدامة  1.2

 .تعزيز دور الكلية وانشطتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما يحقق التنمية المستدامة  1.3

االحتياجات   2.3 وتنفيذ  تحديد  تواجه  التي  المعوقات  علي  للتغلب  الجامعات  و    المجتمعية  األطراف  مع  شراكة  اتفاقات  عقد 

 .المجتمعية والتدريبية وربطها بانشطة الكلية

 .االستغالل األمثل للموارد المادية والمالية المتاحة من الجامعة  1.4

 تنمية الموارد البشرية بالكلية  2.4

  توفير فرص تعليميه مميزة   1.5

 تطوير الدعايه التسويقيه للكلية  2.5

 البرامج المتاحة في كلية الهندسة 

 يوجد في كلية الهندسة جامعة هليوبوليس أربع برامج هندسية هي:

 برنامج هندسة الطاقة  -

 برنامج هندسة الميكاترونيات  -

 برنامج هندسة المياه   -

 الخضراءبرنامج الهندسة المعمارية  -

 حيث تمنح كلية الهندسة الدرجات العلمية التالية: 

 بكالوريوس هندسة الطاقة  -

 ات بكالوريوس هندسة الميكاتروني -

 بكالوريوس هندسة المياه  -
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 بكالوريوس الهندسة المعمارية الخضراء  -

 خريجو تلك البرامج يمكنهم التسجيل في نقابة المهندسين في الشعب التالية: 

 الطاقة يمكنه التسجيل في شعبة الهندسة الكهربية بالنقابة.خريج برنامج  -

 يمكنه التسجيل في شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة.  برنامج هندسة الميكاترونياتخريج  -

 خريج برنامج هندسة المياه يمكنه التسجيل في شعبة الهندسة المدنية بالنقابة. -

 ي شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة.خريج برنامج العمارة الخضراء يمكنه التسجيل ف -

 

 برنامج هندسة الطاقة  -1

خريجو برنامج هندسة الطاقة يجب أن يكونوا على دراية تامة واستعداد لتولي مسئولية انتاج الطاقة من خالل الموارد الطبيعية  

ومبتكرة   نظيفة  فعالة  سبل  ايجاد  على  تركيزهم  ينصب  حيث  للطاقة,  المستدامة  وتمكنهم  والمصادر  الطاقة.  لتوفير 

استخدام  كفاءة  االختبار وتحسين  آالت  وتحديث وصيانة  تشمل تصميم  متنوعة  أدوار  في  العمل  دراستهم من  أساليب 

لتوليد   لتطوير وابتكار سبل جديدة  لتلبية االحتياجات. وهم أيضا يعدون  المتجددة  الطاقة  الطاقة وتحويل ونقل وتوريد 

 :لى اآلتيالطاقة. وقد تشمل مهامهم ع

 

 .تولي تصميم وتطوير وبناء أنظمة الطاقة القائمة -

 الجمع بين انتاج الطاقة المتجددة وانظمة الطاقة القائمة  -

 .القيام بتنفيذ عمليات فحص ومراقبة الموقع واجراء الدراسات االستقصائية عن الطاقة -

 .لمواصفات الحسابيةاستخدام النماذج الرياضية والحاسب االلي لتنفيذ التصميمات وا -

 .اجراء التجارب المعملية وتكليفها مع العمليات الصناعية على نطاق واسع -

 .اعداد جدول عمل تفصيلية ودراسات جدوى وتقديرات التكلفة لخدمة قطاع الصناعة -

 .وتربينات الرياحفحص الموقع وظروف االرض لتركيب تكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل تركيب االلواح الضوئية  -

 .المساهمة في مبادرات الطاقة المستدامة والبحث عن اساليب جديدة للطاقة -

 .االطالع الدوري على معايير وتشريعات البيئة والعمل بمقتضاها -

 .رصد ومتابعة التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة -

 .لطاقة والتحكم البيئيتطوير الخبرات الفنية في جيمع االمور التي يجب القيام بها مع ا -

الخاصة   - التحويلية والمؤسسات  المتجددة والصناعات  الطاقة  انتاج  العمل في مجاالت تصميم نظم  للخريج  هذا ويمكن 

 .والعامة العاملة في مجال الطاقة ومنظمات البحوث الوطنية والدولية وشركات الهندسة واالستشارات الهندسية

 

 برنامج هندسة الميكاترونيات  -2

الميكاترونياتيجو  خر هندسة  المعلديه  برنامج  والمهاام  تمكنهرف  التي  ال  مرات  واإللكترونيات  من  الدقيقة  اآلالت  بين  جمع 

اآللي   ونشغيل    والحاسباتوالتحكم  تصميم  للطالب  الذكية  ليتيح  واآلالت  األلية  والمعدات  دمجالنظم  خالل  من    وهذا 

الهندسة  المعرفة   والكهربية  في  االلي  والميكانيكية  الحاسب  ي  .والتحكمهندسة  للخريجوهذا  مع    ان  يتيح  جيداً  تتالءم 

 :وقد تشمل مهامهم االتي والعالميةاحتياجات سوق العمل المحلية واالقليمية 

 

االلكترونية   - التحكم  ذات  االالت  وصيانة  باتصميم  الكاميرات,  لوالتحكم  السيارات,  محركات  الروبوتات,  مثل  حاسب 

 .مولدات الطاقة الطاقة والتعدين واالت مصانع المواد الكيميائية

  ابتكار وتطوير أنظمة التحكم في المعدات واالالت  -

 نيكية جديدة، تناسب الصناعات الحديثةبناء وتطوير أجهزة وأنظمة ميكاترو -

 .اجراء البحوث لتطوير العمليات االلكترونية والميكانيكية وصيانة وادارة النظم الهندسية -
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 .وأنظمة التحكموتشمل الصيانة، التصميم، صيانة وتصميم وإشراف على خطوط اإلنتاج  لمصانعالعمل في ا -

 

 برنامج هندسة المياه  -3

خريجو برنامج هندسة المياه يتولوا نطاقا واسعا من الواجبات الفنية والمتعددة االبعاد لتوريد وادارة المياه النظيفة وخاصة من  

مياه ومعالجة  التقليدية,  مخططات    الموارد  ووضع  والتحلية  الجوفية  المياه  استخراج  سبل  وتطوير  الصحي  الصرف 

 :الحماية من الفيضانات وغيرها من االعمال الخاصة بالمياة وقد تشمل مهامهم اآلتي

 

 .عمل التصميمات ووضع الخطوط العريضة االولية وكذلك الخطط الكاملة لتصميم محطات المياه -

ات ومحطات المياه والبنية التحتية للصرف الصحي مع الحفاظ على الوعي بالقضايا البيئية  ادارة وصيانة وتطوير شبك -

 .الراهنة

 .كتابة التقارير وادارة ميزانيات مشاريع المياه وتقديم الدعم الفني للعمالء ومتخذي القرار -

والمق - العمالء  مع  والتنسيق  المياه  ادارة  تنظم  التي  والقوانين  التشريعات  والسلطات  معرفة  الحكومية  والجات  اولين 

 .المحلية والموردين

 .المشاركة الفنية في اعداد المناقصات وادارة العقود -

 .مراقبة نسب الفيضان والتغير في منسوب المياه الجوفيه -

 .استخدام مجموعة متنوعة من البرامج المتخصصة وتطبيقات الحاسوب وبرامج المحاكاه  -

للخريج أن يعمل في المجاالت المختلفة لهندسة المياه مثل الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في مياه الشرب هذا ويمكن  

والصرف الصحي والبنية التحتيه والمياه الجوفية وكذلك شركة المياه المملوكة للقطاع الخاص ووزارة الموارد المائية 

 .للمياه والري ومراكز البحوث المتخصصة والهيئات التنظيمية

 

 برنامج الهندسة المعمارية الخضراء  -4

التفكير محليا والتنفيذ  التفكير االخضر المتميز بما يلي: تعدد التخصصات,  يتم اعداد خريجي برنامج العمارة الخضراء بمنهج 

متضمنة البيئة   عالما, االبتكار, دمج النظريات بالتطبيق. ان دراستهم عبارة عن مزيج من العناصر االبداعية والعملية

والمجتمع واالبعاد السياسية واالبعاد االقتصادية. ويعهد لخريجي البرنامج بمشاريع تصميم وبناء المباني الجديدة وعمل  

والتخطيط النجازها   القديمة  العقارات  ترميم وصيانة  بشأن  المشورة  وتقديم  القائمة  المباني  على  تعديالت  أو  ملحقات 

التطوير والمجتمعات الحضرية. هذا باالضافة الي تصميم المناظر الطبيعية  والمساحات   وتسليمها كذلك بخطط اعادة

وفعالة   مستدامة  ومجتمعات  مباني  بتصميم  خاصة  بصفة  معنيون  الخضراء  العمارة  مهندسو  بها.  المحيطة  الخضراء 

 :وامنة وجمالية. وقد تشمل مهامهم على اآلتي

يم واجراءات دراسات الجدوى واالثر البيئي واختار الموقع أو تحديد متطلبات  توفير مختلف الخدمات من اعادة التصم -

 .التصميم التي يجب أن تستوفى

 .انتاج تصميمات خضراء من حيث الخطوط العريضة االولية أو خطط كاملة -

 .وضع خطط البناء النهائية التي تظهر مظهر المبني فضال عن التفاصيل لبنائه -

 .شروع والمعلومات التقنية الي الزمالء والعالءتقديم تفاصيل الم -

 .اعداد وتقديم التقارير والمقترحات والطلبات والعقود -

 .التكيف مع الخطط وفقا لقيود الميزانية والعوامل البيئية واحتياجات العميل -

 .ادارة ميزانيات المشاريع المعمارية -

 .الطاقة المتجددة مثل تركيب االلواح الضوئية وتوربينات الرياحفحص الموقع وطبوغرافية االرض لتطبيق تكنولوجيا  -

 .المساهمة في مبادرات الطاقة المستدامة والبحث عن أساليب متجددة للطاقة -

 .االطالع الدائم على معايير وتشريعات البيئة وتعليمات وقوانين الحرائق والتأكد من تطابقها مع النظم والقوانين -

 .الوثائق واعالن المناقصات وادارة العقوداعداد  -

 .االتصال مع العمالء والمقاولين والجهات الحكومية والسلطات المحلية والموردين -

 .استخدام مجموعة متنوعة من البرامج المتخصصة وتطبيقات الحاسب -

 .التأكد من أن المشروعات تسير وفقا للميزانيات والجداول الزمنية -
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 .لوعي بالقضايا البيئية الراهنةالحفاظ على ا  -

 

الجنسيات   المنظمات متعددة  العمل مع  الي  الخاصة والمشروعات  الريادية  الخضراء االعمال  العمارة  وقد يتعدي دور مهندس 

الهندسة  الخاص وشركات  للقطاع  المملوكة  المقاوالت  الحضرية وشركات  والتنمية  الشهيرة  المعالم  والتي تعمل على 

وال والعام المعمارية  الخاص  القطاع  ومؤسسات  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  االسكان  ووزارة  العقارية  شركات 

 .خاصة المطورية واالستشاريين أو المقاولين

 

 الهندسة قواعد القبول والتحويل الخاصة بكلية  

قواعد القبول والتحويل الخاصة بكلية  

 تشمل:  الهندسة

الحصول على الثانوية العامة   .1

أو ما يعادلها في تخصص 

 . رياضةعلمي 

أن يكون الحد الأدنى الحاصل  .2

الشهادة   في عليه الطالب  

أو ما   %80الثانوية العامة 

يعادلها وفقاً لما يقرره مجلس  

الجامعات الخاصة والأهلية 

 سنوياً.

يتم قبول من    ألاعلى  هندسة وفقاً للقواعد التي تحددها كلية ال  الطبي اجتياز الكشف  .٣

 لديه إعاقة بصرية. 

 كلية أخرى في نفس الوقت.  في ألا يكون مقيداً  .4

 استيفاء المواد المؤهلة والتي تتضمن:  .٥

 لغة إنجليزية )قواعد لغوية أو أدب انجليزي(  •

 رياضيات  •

 2رياضيات مستوى رفيع أو رياضيات سات  •

 كيمياء  •

 فيزياء  •

 أي ثلاث مواد أخرى معتمدة •

   .لتحديد مستوى الطالب الإنجليزية الذي يجرى عبر الانترنت اللغة  اختباراجتياز  .6

شخصيا أو عبر   مع الطلابأعضاء هيئة التدريس   يجريهالتي  االمقابلات الشخصية اجتياز  .7

 . الانترنت

 قواعد التحويل وتشمل: ❖

 على الطلاب المحولين الحصول على: 

 بيان درجات موثق من وزارة التعليم العالي بما في ذلك وصف المقرر   .1

 الثانوية العامة أو ما يعادلها صورة من شهادة  .2

 صورة من شهادة الميلاد  .٣
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 2( عن CGPAيجب ألا يقل المعدل التراكمي للفصل الدراسي الواحد ) .4

 التسجيل اإللكتروني 

سجل باستخدام استمارة التقديم الموجودة على   2022-2021لتبدأ دراستك في جامعة هليوبوليس للعام الدراسي ، 

وسوف تصلك رسالة على االيمال الخاص بك لسداد رسوم التسجيل واالختبار   online admission form الرابط

ر قابلة لالسترداد تسدد من خالل الحسابات المصرفية الخاصة بالجامعة ، ولن يعتد بالتسجبل جنيه مصرى غي  1000وقدرها 

 اإللكترونى فى حالة عدم سداد مصروفات التسجيل .

 اختبارات القبول  

 اختبار اللغة االنجليزية – ١

االختبار علي ان يتم قبل موعد المقابلة الشخصية بيوم يعقد امتحان اللغة االنجليزية الكترونياً وال يشترط موعد محدد الداء  

االيميل  علي  رسالة  للطالب  يصل  سوف  الشخصية  المقابلة  موعد  وتحديد  االختبار  مصروفات  سداد  وبمجرد  االقل  علي 

االختبار   باالختبار ويستغرق  الخاصة  بالتعليمات  إل  50الشخصي  اإلنجليزية وينقسم  اللغة  إجادة  اختبار  اربعة دقيقة وهو  ى 

 .أقسام، يعد هذا االختبار إلزامياً لجميع الطلبة المتقدمين ويشترط النجاح في االمتحان لقبول المتقدم

 : يقيس اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية كفاءتك في

 االستماع إلى الحوارات والمحادثات واإلجابة على األسئلة المتعلقة بها  *

 هم القطعة واإلجابة على األسئلة المتعلقة بها( مهارات القراءة )من خالل ف  *

 القواعد والمفردات )اإلجابة علي أسئلة خاصة بقواعد اللغة اإلنجليزية ومفرداتها(   *

 التعرف على مهارات الكتابه ) من خالل اإلختيار من متعدد(* 

  متطلبات األختبار 

 – :التاكد من تجهيز الكمبيوتر باالتى 

 بشبكة االنترنت اتصال الجهاز -أ

 مفعلة وجود كاميرا -ب

 وجود سماعات وميكروفون -ج

 المقابلة الشخصية-2

يسمح للطالب بتحديد موعد المقابلة الشخصية بمجرد سداد مصروفات التقدم، وتتم المقابلة الشخصية الكترونياً من خالل  –

 بأداء االمتحان بالتعليمات الخاصةالرابط المرسل على ايميل الطالب 

ويقوم   يرد االلتحاق بها وقدرته على االستيعاب والفهم لمتطلبات الكلية التي تقيس المقابلة الشخصية مهارات الطالب – 

 .ةبأجراء المقابالت الشخصية عميد الكلية أو من ينوبه ويشترط اجتياز المقابلة كأحد الشروط األساسية لقبول الطالب بالجامع

http://oa.hu.edu.eg/
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 : تنويه 

 . ساعه 24بتأجيل المقابله الشخصيه يجب إبالغ شئون الطلبه قبل موعد المقابله ب في حاله الرغبه 

 

 القبول  إجراءات 

أعلى   الشخصية والحاصلين على  االنجليزية والمقابلة  اللغة  اجتيازهم الختبار  تم  الذين  المتميزين  الطالب  اختيار  يتم  سوف 

إ يتم  وسوف  المتقدمين،  بين  العامة  الثانوية  فى  بالمتقدم الدرجات  الخاص  الشخصى  االيمال  على  برسالة  المقبولين  خطار 

ساعة من اخطار القبول واال     48ويجب على الطالب المقبولين إحضار أصول األوراق وسداد الرسوم الدراسية فى غضون  

 يتم الغاء القبول . 

 

 الوثائق المطلوبة 

 المستندات التالية إلى مكتب القبول في حرم الجامعة بمجرد قبول الطالب ، يجب على الطالب المقبولين إحضار 

 او ما يعادلها ) االصلية ( باالضافة الى صورة  شهادة الثانوية العامة ) األصلية ( •

 شهادة الميالد األصلية باإلضافة إلى صورة  •

 نسخة من بطاقة الرقم القومي للطالب •

 نسخة من بطاقة الرقم القومي لولي األمر •

 فر للطالب الوافدين نسخة من جواز الس •

 جند للطلبة المصريين الذكور   2نموذج  •

 ستة صور فوتوغرافية         •

 

 الطالب المحولون 

ذلك   في  بما  العالي  التعليم  وزارة  من  موثق  درجات  بيان  على  الحصول  المحولين  الطلاب  على 

 .وصف المقررات وصورة من الشهادة الثانوية، وصورة من شهادة الميلاد

. بعد قبول الطالب يجب أن  2.٥( عن  CGPAيقل المعدل التراكمي للفصل الدراسي الواحد )يجب ألا  

 :يقدم خطاب انسحاب مع الوثائق الرسمية التالية

 أصل شهادة الثانوية   .1

 أصل شهادة ميلاد   .2

 شهادة حسن سير وسلوك .3

من   وذ  :الكليةالمحولين  اخرى  كلية  إلى  والتحويل  الكلية  من  الانسحاب  للطالب  بعد  يحق  لك 

 عمل اخلاء طرفه من الكلية.
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 نظام تحصيل المصروفات الدراسية 

 إجراءات سداد المصروفات:

يمكن للطلاب دفع المصروفات من خلال الحسابات المصرفية التالية الخاصة بالجامعة. ويسدد   

 .طلاب السنة الأولى القسط الأول نقًدا في خزينة الجامعة بالإدارة المالية

 مصر  كول أجري كريدي
 شارع مصر والسودان، حدائق القبة  123العنوان: 

 مصر  –القاهرة 
 أسم الحساب: جامعة هليوبوليس

 00391100003690رقم الحساب: 

   AGRIEGCX:  سويفت كود

FAX: 022654123 

 مصر – المتحد األهلي البنك
   نصر مدينة النحاس مصطفي شارع 14: العنوان

 مصر  – القاهرة 
 هليوبوليس جامعة: الحساب أسم

 001-108107-0016:  الحساب رقم

DEIBEGCXXXX كود  سويفت  : 

FAX: +202/26710697 

 البنك التجاري الدولي 

 اسم البنك: البنك التجاري الدولي
 العنوان: شارع نزيه خليفة، الكربة ،هليوبوليس ،  

 مصر  –القاهرة 
 أسم الحساب: جامعة هليوبوليس

 100036436306الحساب:رقم 

 CIBEEGCX188   :سويفت كود

 

 

 :يتم تحصيل المصروفات الدراسية على دفعتين مع فتح باب التسجيل وحتى نهايته

الدفعة الأولى مع الفصل الدراسي الأول ويكون التسجيل في المواد الدراسية مشروطاً   •

 .بدفع المصروفات كاملة

الدراسي الثاني ويكون التسجيل في المواد الدراسية مشروطاً  الدفعة الثانية مع الفصل   •

 .بدفع المصروفات كاملة

للتسجيل يتم   انتظاردون  (Package) الدراسيفي حالة دفع الطالب لإجمالي معدل الفصل  •

 .ترحيل أي مبالغ زائدة بعد التسجيل إلى حساب الطالب

 السداد بعد الموعد المحدد لدفع المصروفات 

 .يتم الإعلان عن موعد وفترة سداد المصروفات للفصل الدراسي •

بعد تجاوز الموعد المحدد وتجاوز فترة التسجيل المسموح بها يكون التسجيل بموافقة عميد   •

 .جنيه 1,000فرض غرامة أكاديمية قدرها الكلية ويتم 

 الإضافة والحذف 

عتماد التسجيل النهائي يكون تحصيل قيمتها بخزينة الجامعة ولا  افي حالة إضافة مادة بعد   •

 .يتم إضافتها إلا بعد السداد

 .في حالة حذف مادة يتم ترحيل قيمتها إلى حساب الطالب ولا يتم استرداد قيمتها مادياً  •

 داد سياسة الاستر 

أو إيقاف القيد   الانسحابفيما يلي سياسة استرداد المصروفات الدراسية للطلاب الراغبين في 

 :لأسباب توافق عليها الكلية
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يحق للطالب استرداد كامل المصروفات المدفوعة في حالة انسحابه قبل نهاية اليوم الأول   •

 .من الفصل الدراسي

فوعة في حالة انسحابه خلال الشهر الأول  من المصروفات المد % 90يحق للطالب استرداد   •

 .من بدء الدراسة

 .لا يحق للطالب استرداد أي من المصروفات المدفوعة بعد شهر من بدء الدراسة •

أي فروق مالية مستحقة للطالب ناتجة عن حذف مواد أو بين ما تم تسجيله وما سبق دفعه   •

 .استردادهاسي التالي ولا يتم قبل التسجيل يتم ترحيله في حساب الطالب إلى الفصل الدر 

 

 إصدار البطاقة الجامعية للطالب وحساب البريد الإلكتروني

وحسابات بريدهم الإلكتروني في بداية الفصل الدراسي بعد    IDالبطاقة الجامعية  يتسلم الطلاب  

 أن ينجح في اختبار تحديد المستوى واجتياز المقابلة الشخصية وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

 التسهيالت والخدمات 

 المكتبة  ❖

استعارة مجموعه من   • للطلاب  يتلقى    4يمكن  أسبوع. سوف  الوقت، لمدة  كتب في نفس 

 الكتب إشعار لإرجاعها أو تجديد فترة الاستعارة عبر الإيميل قبل الموعد النهائي. مستعير 

بشبكة   • موصلة  آلي  حاسب  أجهزة  ويوجد  والطباعة  التصوير  خدمات  بالمكتبة  يتوافر 

 الإنترنت. 

 .www.ekb.egكما ان المكتبة مشتركة في موقع بنك المعرفة المصري  •

طريق   • عن  او  المكتبة  إلى  التوجه  يرجي  وخدماتها  المكتبة  عن  المعلومات  من  للمزيد 

 library@hu.edu.egالإيميل الخاص بها 

   الخميس. -مساًء، الأحد   4.٣0 –صباًحا  8.٣0مل من الساعة ساعات الع  •

 السكن الجامعي ❖

 دقيقة عن الحرم الجامعي. 1٥توفر الجامعة سكن جامعي للطالبات في مدينة العبور، والتي تبعد 

 وسائل الانتقال  ❖

وحرصا  توفر الجامعة حافلة لنقل الطلاب من محطة العاشر إلى الجامعة لتفادي مخاطر الطريق  

 على سلامة الطلاب. 

 

 إدارة رعاية الشباب: 

وتحفيزهم   بطلابها  الشباب  رعاية  إدارة  تهتم 

على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية  

على   الحفاظ  أجل  ومن  صحية  حياة  أجل  من 

مهارتهم   تنمية  على  وتركز  الجسدي.  التوازن 

والفعاليات   الأنشطة  مختلف  في  والمشاركة 

والثقافية   الرياضية  والمسابقات  والمنافسات 

http://www.ekb.eg/
mailto:library@hu.edu.eg
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 والفنية سواء داخل أو خارج الكلية. 

نحن نوفر فرص متميزة للطلاب بالكلية لتنمية اهتماماتهم وقدراتهم الرياضية ولتجديد أنفسهم في مختلف  

 الرياضات وفقاً لما يفضلون. 

 التنوع الرياضي: 

 منطقة تنس  •

 منطقة كرة يد  •

 منطقة كرة سلة  •

 منطقة كرة قدم  •

 ممشى في الهواء الطلق  •

   فصول إيروبيك ولياقة بدنية •
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 الدعم الطالبي 

  المنح الدراسية: ❖

كلية   أنواع    الهندسة تدعم  خلال  من  ومعنوياً  مادياً  دعماً  المتميزين  الطلبة  هليوبوليس  بجامعة 

استيفاء   المالية بشرط  والمساعدات  الدراسية  المنح  المتميزين وتقديم  لطلابها  تكريم  مختلفة من 

 .الشروط 

  المنحة الكاملة 

 :ي ما يلدفع  يحصل العشرة الأوائل من طلاب الثانوية بمصر على منحة كاملة يعفون بموجبها من 

 المصروفات الدراسية  •

 الوجبات والسكن )وفقاً لتوافرها(  •

 المواصلات  •

 رسوم اختبار القبول  •

 تأمين المختبر •

 ليظلوا مستحقين لهذه المنحة. ٣.2ويجب أن يحصل الطلبة على معدل تراكمي 

 

  منحة التفوق الدراسي 

 الثانوية بما يلي من المنح: يتمتع الطلاب المتقدمين من أصحاب الدرجات الأعلى في 

الطلاب العشرة الأوائل الذين حصلوا على درجات عالية في المقابلة ، واختبار تحديد المستوى ،  

 % على الرسوم الدراسية 1٥والمدرسة الثانوية سيتم منح خصم 

 . % 10    بينما سيتم منح العشرة الأوائل التالي خصم  
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يخضعون للمنح التالية   2022-2021بالنسبة للسنوات التالية للطلبة الملتحقين بالجامعة فى 

 :أعلاهوطبقاً للقواعد العامة 

 6.٣( GPA% للطلبة الحاصلين على مجموع تراكمي )1٥ •

 ٣.6وأقل من  4.٣( GPA) % للطلبة الحاصلين على مجموع تراكمي10 •

بالجامعة    • القدامى  الطلبة  الدراسي  يخضع  العام  المنح    2019  –  2018الملتحقين قبل  للائحة 

 الدراسية السابقة. 

 منح التفوق الرياضي 

يحصل الطلبة المتفوقون رياضياً على المنح الرياضية التالية بشرط تقديم شهادات رسمية  

 :وأصلية

الأولى في   • المرتبة  الحاصلين على  الدراسية للطلبة  الرسوم  البطولات  منحة تغطي كامل 

 .الدولية

الثانية والثالثة في    %٥0منحة تغطي   • من الرسوم الدراسية للطلبة الحاصلين على المرتبة 

 .البطولات الدولية

من الرسوم الدراسية للطلبة الحاصلين على المرتبة الأولى في البطولات   %٥0منحة تغطي  •

 .المحلية

الثانية والثالثة في  من الرسوم الدراسية للطلبة الحاصلين ع  %2٥منحة تغطي   • لى المرتبة 

 .البطولات المحلية

معدل   • على  الحصول  المرشحين  على  والثقافية  الرياضية  المنح  استمرارية  على  وللحفاظ 

 .على الأقل  ٣.2تراكمي  

  منحة المدارس الشريكة 

 .من الرسوم الدراسية  % 20يحصل المقبولين من المدارس الشريكة على خصم  

  منحة الأشقاء 

ماداموا   %1٥هناك أكثر من شقيق يدرس بجامعة هليوبوليس يحصل كل شقيق على منحة إذا كان 

 .في موقف أكاديمي جيد

  منحة الموظفين 

ما    % ٥0يحصل الطلبة من أبناء موظفي جامعة هليوبوليس ومجموعة شركات سيكم على منحة 

في موقف أكاديمي جيد بشرط أن يكون الموظف بدوام كامل ومضى على التحاقه بالعمل   ادامو

خمسة أعوام على الأقل وأن يحصل الطالب على الحد الأدنى للقبول الذي حددته الجامعة وبعد  

 .مناء الجامعةموافقة مجلس أ 

  منحة فقد العائل 

ما دام في موقف   % ٥0يحصل الطالب الذي فقد عائله أثناء دراسته بجامعة هليوبوليس على منحة 

 أكاديمي جيد )النجاح على أقل تقدير(. 

  المساعدات المالية 

لمساندة الطلاب المتميزين على تحقيق أهدافهم التعليمية، تقدم جامعة هليوبوليس مساعدات  

ة لغير القادرين على دفع المصروفات. ويتم اتخاذ القرار وفقاً لكل حالة وعلى المرشحين تقديم  مالي

 .ما يثبت استحقاقهم لهذه المساعدات
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 شروط وأحكام المساعدات المالية 

 .تقدم المساعدة المالية للمحتاجين بالفعل .1

 .تقدم للطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية .2

 .أساس عديد من المعايير المتعلقة بتوافر الميزانية في كل عاميتخذ القرار على  .3

 ترسل نتائج قرار لجنة المساعدة المالية للطلاب بالبريد الإلكتروني أو عبر رسالة نصية  .4

 شروط استمرارية الحصول على المساعدات المالية

 .ةوإلا سيتم إلغاء المساعدة المالي 2حصول الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن  .1

 .صحة المعلومات الواردة في استمارة طلب المساعدة المالية .2

تقديم أولياء الأمور وثيقة تثبت الوضع المادي للأسرة وفي حالة حدوث أي تغيير في الدخل   .3

 .يجب أن تخطر الجامعة بذلك 

 .للجامعة الحق في رفض طلب المساعدة المالية دون ذكر أسباب .4

 .معلومات ستتخذ الجامعة التصرف الملائمفي حالة اثبات إخفاء   .5

 الوثائق والمستندات المطلوبة لذلك

 .تقديم طلب الالتحاق .1

 .تخطى اختبارات القبول .2

تقديم نتائج شهادة المدرسة الثانوية وتسديد المصروفات الدراسية في المواعيد المحددة   .3

 .المعلنة

 ملحوظات 

 .الصيفيةلا تسري المساعدة المالية على الدراسة  .1

 .لا تمنح المساعدة المالية آليا، وعلى الطلاب التقدم بطلب المساعدة سنوياً  .2

يطلب من الطلاب وأولياء الأمور التقدم بوثائق ومستندات رسمية تثبت الحاجة للمساعدة   .3

 المطلوبة ، ويمكن أن ترتب زيارة لطالب المساعدة )إذا استدعى الأمر(.

بجامعة هليوبوليس أن تتغير من وقت لآخر. وعلى   يمكن لسياسات المساعدة المالية  .4

 .الطلاب وأولياء الأمور الرجوع لمكتب القبول والتسجيل وموقع الجامعة الإلكتروني 

تراجع جامعة هليوبوليس مدى تقدم الطلاب مع نهاية كل فصل دراسي، ويتوقع التزام   .5

حقيق الحد الأدنى  الطلاب بالمدة المطلوبة لنيل الدرجة الجامعية. هذا إلى جانب ت 

 .قبل التخرج GPA المطلوب من المعدل التراكمي

في حالة عدم تحقيق الطالب )المستفيد من المساعدة المالية( المعدل المطلوب أثناء   .6

الفصل الدراسي سيتلقى إنذاراً يخطره باحتمال خسارة المساعدة المالية إذا لم يوفق  

 عدة المذكورة للفصل الجاري.وضعه؛ وإذا لم يتحسن وضع الطالب يخسر المسا 
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 لدعم الصحي  ا 

 العيادة الصحية 

وتوفر   الطبيعى(.  العلاج  كلية  )أمام  هليوبوليس  جامعة  الصحية في حرم  عيادة هليوبوليس  توجد 

الصحية   والرعاية  بالتغذية  متعلق  تعليم  جانب  إلى  الأسنان،  وعلاج  الطبية  الخدمات  العيادة 

الإسعافات   الأساسيوالتدريب على  الحياة  و دعم  الطبي   BLSالأولية  البحث  . ويدعم طاقم قسم 

حالات   مع  للتعامل  جيداً  مجهزتين  الأسنان  طب  وعيادة  الطبية  والعيادة  الصحية.  العيادة  نشاط 

كما توفر الكلية رعاية صحية    الطوارئ، و توجد سيارة إسعاف مجهزة على نحو جيد لحالات الطوارئ.

طريق التعاقد مع شركات التأمين الصحي والتي تغطى خدماتها الصحية    شاملة للطلاب وذلك عن

 .بمعظم أنحاء الجمهورية نظير اشتراك مخفض للطلاب

كما يؤمن مركز سيكم الطبي الإمدادات الطبية للعيادة وسيارة الإسعاف ويشرف على الممرضين.  

هليوبوليس   جامعة  طلاب  لجميع  يجرى  طبي  فحص  أن  بالذكر  الجدير  ويتم  ومن  الالتحاق  عند 

 الاحتفاظ بملف بيانات صحية في العيادة للمتابعة اللاحقة.

 01273901088رقم تليفون العيادة: 

 اإلجراءات االحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا 

بجامعة هليوبوليس باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة    الهندسةقامت كلية 

 تفشي وباء الكورونا المستجد وضمان سلامة طلابها ومنسوبيها.

 قياس درجة الحرارة لجميع العاملين والطلاب قبل الدخول للجامعة - .1

 وارتداءالكليات  من بوابات الدخول إلى  تحديد خطوط السير والاتجاهات وعلامات التباعد  .2

 الكمامة قبل الدخول للجامعة  

إبقاء مسافة آمنة قدرها متر ونصف على شرط  ات والمعاملقاع ال تقليل عدد الطلاب في  .3

 .الأقل بين كل طالب وآخر

بالنسبة للمقررات العملية   (عبر الانترنت+ التواجد بالكلية ) استخدام التدريس الهجين  .4

 والتدريس عبر الانترنت بالنسبة للمقررات النظرية 

تطهير القاعات ومقاعد الطلاب وخط  والكلية  داخل مباني مطهرات كحولية للأيدي  توفير .5

 سير دخولهم وخروجهم من الكلية 

 : في فترة الامتحانات .6

لكل طالب يستخدمه ولا يستخدمه أي طالب غيره طوال  تجهيز مكان ثابت تم ي  ❖

فتره الامتحانات عن طريق لصق رقم الجلوس للطالب على هذا المكان ولا يسمح  

 . بتبديل المكان لاي سبب

يتم تقسيم الطلاب لأربع  )صفوف  4في  لدخول الطلاب 2تخصيص بوابة  ❖

 ( مجموعات

الكلية الى الجامعة قبل وبعد الامتحانات من طوال خط السير من باب أتوفير افراد  ❖

 لمنع خروج الطلاب عن خط السير 
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تطهير القاعات ومقاعد الطلاب وخط سير دخولهم وخروجهم من الكلية بعد انتهاء  ❖

 الامتحانات يوميا  

 لمصححين أثناء فترة الامتحانات ا توفير قفازات للمراقبين و ❖

 .  والاعتماد على التهوية الطبيعية الجيدةهوية القاعات وترك النوافذ مفتوحة ت ❖

 منع تجمع الطلاب بعد الخروج من اللجان  ❖

 منع تجمع الطلاب داخل الجامعة  ❖

 للتعامل مع الحالات الطارئة  الطبية العيادة تجهيز ❖

 الطـــالب 

بهم   المحيط  بالمجتمع  تام  يكونوا على وعي  أن  على    وبالعالم، تساعد جامعة هليوبوليس طلابها 

والتخطيط   المجتمع،  وخدمة  القيادة،  ممارسة  و  الطلابية،  والبرامج  التفاعلية  الأنشطة  خلال  من 

 .الوظيفي، وبرامج تبادل الطلاب

 اتحاد الطلاب ❖

القيادة الشبابية أهمية تنمية اتحاد الطلبة وتقدمهم.   تشجع جامعة هليوبوليس من أجل تنمية 

يقوم الاتحاد على الانتخابات ويتبع النظام الأساسي لنموذج التعليم العالي المصري. ويتبع  اتحاد  

 . الطلبة في جامعة هليوبوليس أفضل الممارسات الدولية

 

 متطلبات التخرج ❖

قسم من الخمسة أقسام، على الطالب الإنتهاء  للحصول على درجة البكالوريوس فى الهندسة لأي  

 :ساعة معتمدة، وهي كالآتي  170من دراسة 

 ساعات إختياري(  6ساعة إجباري و 12ساعة معتمدة )  18أولا : متطلبات الجامعة 
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 ساعات إختياري( 12ساعة إجباري و  140ساعة معتمدة )  152ثانيا : متطلبات الكلية 

  .المرفقوتفاصيل هذه المواد فى الملحق 

 "2عن " (GPA) ثالثا : لاتقل الدرجة النهائية للطالب عند التخرج

  رابعا : إتمام الدراسة فى خلال المدة المحددة للبرنامج الدراسي بالكلية

من   لأكثر  دراسي  برنامج  مدة  اقصى  هي    150خامسا :  معتمدة  فيهم    18ساعة  بما  دراسي  فصل 

جدول يوضح مستوى   .حساب الفصول الدراسية الصيفيةالفصول التي تم الإنسحاب منها، وبدون  

 الطالب على حسب الساعات المعتمدة التي تم الإنتهاء من دراستها: 

 

 

 المستوى
تم اإلنتهاء  ينسبة الساعات المعتمدة الت

 منها

 ساعة( 36) %20 -0 األول

 ساعة(  72 -36)  %40 -%20 الثانى

 ساعة(  108 -72) %60 -%40 الثالث

 ساعة( 144 -108)  %80 -%60 الرابع 

 ساعة(  170  -144)  %100 -%80 الخامس

الإنتهاء من دراسة   النهائية للطالب  أساعة معتمدة على    170التخرج يتم فى حالة  لا تقل الدرجات 

(GPA)  " 2عند التخرج عن." 

 

 : يوالنظر لينسبة درجات المقررات العم 

 

 المقررات النظرية  المقررات العملية  

 األعمال الفصلية

 ( %50)الدرجة 

 %20 %10 إمتحان نصف العام

 %20 %10 اإلمتحانات الدورية

 %10 %10 اإللتزام والمشاركة 

 - %20 اإلمتحان العملي

 النهائي 

 ( %50)الدرجة 
 %50 %50 اإلمتحان النهائي 

 %100 %100 مجموع الدرجات  
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 والتقويم والتعلمإستراتيجيات التدريس  

والتعلم الستراتيجيات  الدقيق التحديد الجودة ضمان عمليات تطلبت وتعد  .التعلم بنواتج وربطها والتقويم التدريس 

والتعلم وطرق استراتيجيات وواستراتيجيا التدريس  وتحقيق   البرنامج نجاح في المؤثرة العوامل أهم من التقويم طرق ت 

 .جودته

 على التركيز المهم من كان العالي، التعليم في والتقويم التدريس في الحديثة واالتجاهات  الجودة، ضمان متطلبات ضوء وفي

 للمشاركة اإليجابية ودافعيته اهتمامه وإثارة الطالب، وفعالية دور على كيدأوالت النشط، التعلم إلى تقود استراتيجيات اختيار

 .والتحصيل

 .تعلمها نواتج و طبيعة المقررات الختالف نتيجة آلخر مقرر  من تختلف و والتقويم، التدريس والتعلم استراتيجيات وتتعدد

 

 المستخدمة: التدريس استراتيجيات من  نماذج

 فعاليتها لتقييم كثيرة دراسات ناكه أنه إال العالي، التعليم في ً  استخداما  األكثر الطريقة هي المحاضرة أن من الرغم على

 العالي التعليم فإن حال، أي وعلى .فاعليتها مدى حول التساؤالت بعض أثارت الطالب، تعلم لتعزيز وسيلة بوصفها وفائدتها،

 الطالب تساعد التي واالتجاهات والقيم المهارات اكتساب على التركيز إلى فقط المعرفة اكتساب على التركيز من تحوالً  يشهد

 أنواع  أهم يلي وفيما ة.المستخدم دريسوالت التعلم واستراتيجيات طرق في تحوالً  يتطلب هذا و ة.والمهني التعليمية حياته في

 المستخدمة: التدريس استراتيجيات

  Lectures :) المحاضرة ( اإللقاء استراتيجية -1

ً  الطرق وأكثر التدريس، استراتيجيات أقدم من هي  التدريس هيئة عضو قيام عن عبارة وهي .اآلن حتى شيوعا

 .المطروح بالموضوع المرتبطة والمعلومات الحقائق وتقديم للطالب والمعارف بتقديم المعلومات

 :المحاضرة تطوير أساليب

 التي تعلمها الرئيسة األفكار ما  يسأل كأن يتعلمه، ما  بتعزيز للطالب فيها يسمح المحاضرة، خالل مرات عدة التوقف •

 .إليها توصلوا التي النتائج في مناقشتهم و )درجات رصد دون( مهمة  بحل الطالب تكليف اآلن؟ حتى

 المحاضرة موضوع حول صغيرة مجموعات في مناقشة يتخللهما جزءين إلى المحاضرة تقسيم •

 .صحيحة بطريقة البوربوينت عرض شرائح استخدام •

تقييم   منهم ويطلب البيت، في الصحيحة اإلجابة إلى بالوصول الطالب وتكليف بيوم المحاضرة قبل أسئلة إعطاء •

 توقفات أثناء في أي مراحل، على يكون أن ويفضل لذلك، وقتا يخصص حيث المحاضرة سير أثناء إجاباتهم

 .الطالب انتباه يشد لكي التدريس هيئة يصطنعها عضو

 

اإلجابة   محاولة منهم يطلب ثم بالموضوع، المتعلقة االسئلة من مجموعة المحاضرة بداية في الطالب إعطاء يمكن •

في   التصحيح بعد اإلجابات وأخذ المحاضرة سير أثناء إجاباتهم لتقييم وقفات لهم يترك ثم دقائق، خمس لمدة عنها

 .المحاضرة ومتابعة التفاعل على الطالب تدفع لكي المحاضرة؛ نهاية

 

 Discussion : المناقشة استراتيجية  -2

من  مجموعة ويعد ، الموضوع وعناصر الطالب يناقشه سوف الذي الموضوع التدريس هيئة عضو يحدد وفيها

بالتعليق   ويقوم األسئلة عليهم ويلقي الموضوع، عناصر من عنصر كل عن كافية إجابات تعطي التي المرتبة األسئلة

 .للموضوع معنى تعطي متكاملة صورة في ويضعها المعلومات كل بين و من ثم يربط إجاباتهم، على

القوة معرفة التدريس هيئة لعضو وتتيح المدروسة،  للمادة الفهم تعميق وسائل  من وسيلة المناقشة وتعد  نقاط 

الرأي  عن التعبير ومهارات اآلخرين، نظر  وجهات واحترام اإلصغاء مهارات لديهم وتنمي الطالب، لدى والضعف

واالستنباط   والتحليل واإلبداعي، الناقد التفكير كمهارات العليا العقلية المهارات من كثيرا وتنمي بالنفس، والثقة
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بعض  تدريس في استخدامها عند فعالة الطريقة هذه لجعل النقاط من مجموعة مراعاة التدريس هيئة عضو وعلى

 :وهي الموضوعات،

 .الطالب ومستوى التعلم لنواتج مناسبة األسئلة تكون أن •

 . الطالب لتفكير مثيرة األسئلة تكون أن •

 والمناقشة  الحوار في والتواصل التفكير لهم يتيح انتظار، زمن الطالب إعطاء •

 .بالمناقشة الطالب جميع مشاركة مراعاة •

 Practical and Experimental Work :استراتيجية التجارب المعملية والتمارين  -3

تناسب   واجهزة  تجهزبادوات  والتي  عملي  قسم  بكل  الخاصة  المعامل  في  والتمارين  العملية  الدروس  تدريس  يتم 

االحتياجات العملية لكل مقرردراسي، ويتم ذلك إما بالتواجد المباشر داخل المعمل، أو عن طريق االنترنت باستخدام ال 

IOT (Internet Of Things) أو ال Virtual Lab.s . 

الدروس العملية والتمارين للطالب بكلية الهندسة فرصة لتطبيق طرق تعلم مختلفة عما يتم في قاعات المحاضرات   تمثل

والخبرات   المهارات  لنقل  وفرصة  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  اعضاء  مع  المباشر  واالشراف  االحتكاك  للطالب  وتتيح 

 المعملية من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الى الطالب.

تضمن المقررات الدراسية في العلوم االساسية والتطبيقية دروس عملية وتمارين اساسي ومكمل للمقرر الدراسي وتقوم ت

في تحقيق المهارات العملية كجزء من مخرجات التعليم المستهدفة   االقسام العلمية باالستفادة الكاملة من الدروس العملية

 وذلك باتباع مايلي :

 سم بالبنية االساسية واالجهزة والمعدات العملية الالزمة للتدريس تجهيزمعامل كل ق  -أ

 يتم تعريف الطالب على االدوات واالجهزة التي تحتاج اليها التجارب العملية بالمقرر واستخدامها بطريقة آمنة. -ب

التجارب    -ت النظرية إلجراء  المبادئ  على شرح  اساساً  المعمل  العملية داخل  الدروس  ادارة  العرض  تقوم  وعلى 

امام الطالب اذا احتاج االمرلذلك ثم يترك الطالب فرادى او فى مجموعات صغيرة التتجاوز ثالثة طالب الجراء  

التجارب بأنفسهم ويتم توجية الطالب فى الوصول الى النتائج المرجوة من خالل االشراف المباشر من اعضاء هيئة 

 التدريس ومعاونيهم.  

القياسية   يتم تقيم اداء الطالب  -ث النتائج  اليها مع  في نهاية المعمل عن طريق مقارنة نتائج الطالب التى توصلوا 

 ومناقشة اسباب  وجود اي فوارق بينهما. 

 Problem Solving : المشكالت حل استراتيجية -4

التي  الطالب حول  المتمركزة األنشطة في األساسية االستراتيجيات إحدى المشكالت حل وأنشطة عمليات تمثل

معارف،  لبناء السابقة، خبراتهم واسترجاع المعرفية، بيئتهم تنشيط خالل من الطالب أداء على تفعيل تعتمد

المبادئ   من مجموعة فيها ويراعي متعددة، وأنشطة عمليات المشكالت حل وتتضمن  .جديدة مفاهيم واكتساب

 :منها الرئيسية،

 )بفائدته الطالب تشعر و بالحياة التعلم ربط على االستراتيجية تؤكد(  للتعلم الدافعية رفع •

 معقولية من والتأكد والتعميم واالختيار، والفحص، والفروض، التوقعات، عمليات على تؤكد( التفكير •

 ).الحلول

 وبناء وفحصها، المشكلة، دراسة خالل من للتواصل فرصة يعطى حيث الطالب، إيجابية على التأكيد يتم •

 في العمل ويمكن .وكتابتها النتائج إلى للوصول ودراستها وصياغتها، والتنبؤ بالحلول، التوقعات حولها،

 . العمليات من مجموعة على التأكيد من البد كليهما وفي جماعي أو فردي االستراتيجية بشكل هذه

 من المشكل الموقف حل إلى للوصول باستقاللية؛ العمل الطالب من تتطلب  المشكالت حل استراتيجية •

 . ودراستها الفروض فرض أو بناء  التوقعات خالل

 

 



 

 

23 

 

 

 

 Projects  : المشروعات على القائم التعلم استراتيجية  -5

 في بالعمل الطالب بالقيام يكلف وفيه .التطبيقية العملية بالناحية ويتسم الطالب به تقوم ميداني عمل أي هو المشروع

 وسيلة أو المعارف المعلومات عن والبحث الكتب الطالب ويستخدم .النشاط وجوه من  عدداً  يضم مشروع صورة

 :على تساعد االستراتيجية وهذه .التدريس هيئة عضو إشراف تحت وإنجازه المشروع أهداف تحقيق نحو

 

 .الواقعية بالحياة المحتوى ربط •

 .متنوعة جديدة خبرات إكسابهم إلى تؤدي متعددة بنشاطات وقيامهم الطالب، لدى التخطيط مهارات تنمية •

 .المختلفة بالمصادر واالستعانة للعمل، والتحمس والتعاون، المسئولية، تحمل عادات تنمية •

 الطالب بين الفردية الفروق ومراعاة بالنفس، الثقة وتنمية التفكير حرية إتاحة •

 Cooperative Education :التعاوني التعليم استراتيجية -6

 عدد  مختلفة، يتراوح معرفية مستويات تضم صغيرة، مجموعات إلى  الطالب تقسيم خالل من التعاوني التعلم يتحقق

 عضو في  كل ويعمل واحدة، تعليمية مهمة مجموعة كل وتعطى أفراد، )6-4 ( بين ما الواحدة المجموعة أفراد

 . كافة الطالب على بتعميمها المجموعات عمل نتائج من االستفادة وتتم به، كلف الذي الدور وفق المجموعة

 :التعاوني التعلم مزايا         

 .التعليمية العملية محور الطالب يجعل •

 .الدراسية المقررات لمختلف مناسب •

 .الطالب لدى والجماعية الفردية المسئولية ينمي •

 .الوقت إدارة و اآلخرين مع والتواصل القيادة مهارات الطالب يكسب •

 .الطالب بين الشخصية العالقات وتطور الصداقة روابط تقوية إلى يؤدي •

 .بنفسه وثقته الطالب لدى الذات مفهوم ينمي •

 .ومهارات معلومات من الطالب ما يتعلمه  وإتقان تعلم على يساعد •

 .التعليمي للموقف والنشاط الحيوية وإيجاد الروتين كسر إلى يؤدي •

 الجماعي  والعمل والتعاون الفريق بروح للعمل فرصة يتيح •

 Brain Storming  :الذهني العصف استراتيجية -7

األفكار؛  من كم أكبر توليد أجل من ويستخدم . التفكير حرية على يقوم وتدريبي تعليمي أسلوب الذهني العصف

 حيث يقوم . قصيرة جلسة خالل بالموضوع المعنيين أو المهتمين من المفتوحة الموضوعات من موضوع لمعالجة

 ذلك وبعد المشكلة بحل المتعلقة ومقترحاتهم أفكارهم بعرض الطالب ويقوم المشكلة بعرض هيئة التدريس عضو

 األسلوب هذا ويعتمد .منها األنسب تحديد ثم الطالب مع ومناقشتها المقترحات هذه بتجميع  التدريس عضو هيئة يقوم

 من النشطة المشاركة على تشجع الطريقة وهذه .األفكار من قدر أكبر توليد على والتركيز التفكير حرية  على إطالق

الطالب  قدرات تنمية في وتسهم جديدة، أفكار توليد على وتشجع مجموعات، في العمل على وتشجع قبل الطالب،

 .بالنفس الثقة وكذلك بحرية، التعبير على القدرة وتنمي الناقد، والتفكير اإلبداع، على

 

 Discovery Education : باالكتشاف التعليم استراتيجية  -8

 رؤية من يمكنه بشكل  وتكييفها لديه، المخزونة المعلومات  تنظيم إعادة الفرد من تتطلب  عملية االكتشاف يمثل

جديدة  تتبع كيفية تعلم في  الطالب يساعد أنه  في االكتشاف أهمية وتكمن .قبل من لديه معروفة تكن لم عالقات 

 :اآلتية المزايا باالكتشاف التدريس ويوفر. الجديدة المشكالت مع التعامل من يتمكن وبذلك النتائج، الدالئل، وتسجيل
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ً  للطالب يوفر •  أو  االستقرائي سواء المنطقي التفكير باستخدام استدالالت إلى للتوصل عديدة؛ فرصا

 . االستنباطي

 . والتقويم والتركيب كالتحليل العليا العقلية المستويات وينمي الناقد، التفكير االكتشاف يشجع •

 . التقليدية والتبعية لآلخرين التسليم من التخلص على الطالب يعّود •

 بالتعلم االحتفاظ في يساعده مما المعلومات، اكتشاف في فاعال دوراً  الطالب يعطي •

 . واالبتكار اإلبداع تنمية على يساعد •

 اكتشافه أثناء في الطالب بها يشعر وإثارة، تشويق من يوفره بما التعلم نحو الطالب دافعية من يزيد •

   .للمعلومات بنفسها

 

  E-Learning: التعليم اإلليكتروني استراتيجية  -9

يتسم العصر الحالي بالتوسع في جميع المجاالت المختلفة ولضمان مسايرة هذا التوسع المعرفي والتطور العلمي والتوظيف  

التقني يصبح دور التعليم هو تنمية الطالب في الجانب المعرفي والمهاري وذلك بأساليب وطرق تدريسية متعددة ، يغرث في 

التكنولوجيا في الحي التعليمية مجموعة من األجهزة واألدوات والمواد التي الطالب تجاه توظيف  اليومية ، وتمثل الوسائل  اة 

 يستعملها عضو هيئة  

التدريس والتعلم، ومن األدوات التي يتم استخدامها نافذة الـمودل    والتي يتم    MOODLEالتدريس لتحسين وتسهيل عملية 

وتسليم واختبارات سريعة  الدراسية  المواد  رفع  األخري    من خاللها  األمكانيات  والتعديد من  الطالبية  والمشاركات  واجبات 

  التي تسهل العمية التعليمية.

http://portal.hu.edu.eg / 

المحاضرات يوجد تطبيق   إلقاء  التفاعل بالصوت والصورة ومشاركة     Big Blue Buttonوللتمكن من  والذي يتيح 

 ، وأيضاً تسجيل المحاضرات لسهولة الحصول عليها مرة أخري. MOODLEالملفات عبر 

لتسهيل عملية التسجيل في المقررات الدراسية وعرض الدرجات للطالب وتسجيل الحضور    SISباإلضافة إلي استخدام نافذة 

  والغياب

  Case Study :استراتيجية دراسة الحالة -10

تقوم هذه االستراتيجية على جمع بيانات ومعلومات كثيرة وشاملة عن حالة فردية أو عدد محدود من الحاالت وذلك 

الوضع   عن  البيانات  جمع  يتم  حيث  ظواهر،  من  ومايشابهها  المدروسة  للظاهرة  أعمق  فهم  الى  الوصول  بهدف 

 الحالي للحالة المدروسة. 

 استراتيجية دراسة الحالة: مزايا 

 توفر معلومات تفصيلية وشاملة ومتعمقة عن الظاهرة المدروسة وبشكل ال توفره أساليب أخرى  •

 تساعد على اجراء دراسات أخرى في المستقبل •

 يمكن الوصول الى نتائج دقيقة وتفصيلية حول وضع الظاهرة المدروسة  •

 لماضي والحاضر تفيد في عملية التنبوء ألنها تشمل الدراسة في ا  •

 عيوب استراتيجية دراسة الحالة: 

تحيز الباحث في بعض األحيان عند التحليل وتفسير نتائج الظاهرة المدروسة، األمر الذي يؤدي الى عدم   •

 .اتصاف النتائج بالموضوعية

 .تقوم هذه الطريقة على دراسة حالة منفردة أو حاالت قليلة فقط •

 . التي يجب أن تكون حاالت مثاليةصعوبة اختيار دراسات الحالة   •
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 .عدم صحة البيانات المجمعة أحيانا مما يؤدي الى عدم مصداقية النتائج المترتبة •

 

 

  Self Learning استراتيجية التعلم الذاتي: -11

األسلوب الذي يعتمد على نشاط المتعلم بمجهوده الذاتي الذي يتوافق مع سرعته وقدراته الخاصة مستخدما في ذلك 

مصادر المعلومات المختلفة. تحت اشراف عضو هيئة التدريس أو بدونه، والذي يمارس فيه الطالب المتعلم 

النشاطات التعليمية فردياُ ، وينتقل من نـشاط إلي أخر متجهاً نحو األهداف التعليمية المقررة بالمقدار الذي يناسبه، 

 مما يساعد على تطوير الطالب معرفيا ومهاريا ووجدانيا. 

 مزايا استراتيجية التعلم الذاتي:

 يأخذ الطالب دوراً إيجابياً ونشيطاً في التعلم   •

   .يمكن التعلم الذاتي الطالب من إتقان المهارات األساسية الالزمة لمواصـلة تعلـيم نفـسه بنفسه •

 .يولد لدى الطالب االحساس بتحمل مسئولية التعلم •

 .يدرب الطالب علي حل المشكالت •

 اتي يثير اهتمام الطالب.التعَلم الذ •

  يخلق لدى الطالب الشجاعة الكافية لدراسة مجال اهتمامه دون انتظار ُمعلم يشرح له. •

 عيوب استراتيجية التعلم الذاتي: 

 .الحد  من التفاعل ما بين عضو هيئة التدريس والطالب •

 . طبيعة بعض المقرارت ال تسمح بتطبيق هذه االستراتيجية •

 . النقاط الغامضة اتي تحتاج الى تفسير من قبل عضو هيئة التدريسقد تكون هناك بعض  •

 

 Educational presentations استراتيجية العروض التعليمية: -12

 . يقصد بها استخدام عضو هيئة التدريس األجهزة المرئية والمسموعة في عملية الشرح

 مزايا استراتيجية العروض التعليمية:

 .تقديم مادة مشوقة للطالب •

 . تقديم بدائل عن الوسائل التقليدية المعهودة مثل السبورة •

 .التحكم في عرض المادة العلمية بشكل تدريجي •

 عيوب استراتيجية العروض التعليمية: 

 .قد يشعر الطالب بالملل نظرا لطول مدة العرض في بعض األحيان •

 . تفقد فرصة التفاعل بين الطالب •

 

 Peer learning استراتيجية تعلم األقران: -13

أو أقل منه في المستوى  بالمساعدة في تعليم طالب أصغر منه سناً  ويقصد بها قيام أحد الطالب المتفوقين دراسياً 

 .الدراسى تحت اشراف عضو هيئة التدريس

 مزايا استراتيجية تعلم األقران: 

 .يساعد الطالب على تحمل المسئولية •

 .يتيح الفرصة لتقويم أداء الطالب بصورة فردية •

 .يساعد على تطوير مهارات االدارة والتنظيم لدى الطالب •
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 . تساعد على زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب •

 .تساعد على خلق الثقة بالنفس لدى الطالب •

 . فرصة لخلق عالقات اجتماعية جيدة بين الطالب •

 . تقضي على الملل وتجعل المادة العلمية مثيرة للتعلم •

 األقران: عيوب استراتيجية تعلم 

 .التعود على األساليب التقليدية مما يحد من تطبيق هذه االستراتيجية  •

 . عدم كفاية دراية الطالب بالمحتوى موضوع الدراسة •

 . قلة مهارات الطالب في ادارة المناقشات •

 . الخوف من نقد اآلخرين لكسر المألوف فى التعليم •

 

 Flipped Classroom/ Role Playing  :إستراتيجية لعب األدوار  -14

لعب األدوار هو أسلوب تدريبي يقوم الطالب بأداء وضع افتراضي أو حقيقي أمام الحضور ويتم إعطاء الطالب 

بل يتم توليد   أو نصاً محدداً  أدوارهم ولكن ليس هناك حواراً  الخلفية الضرورية وبعض األفكار حول كيفية تنظيم 

الطالب المشاهدون والمشاركون معاً بمناقشة األمر لموضوع لعب  ذلك أثناء لعب األدوار. بعد نهاية العرض يقوم  

ال التدريب  البرامج  فى  توظيفها   يمكن  كما  أو    ميدانياألدوار،  الوظائف  لمختلف  المحاكاة  عمليات  وكذا  للطالب 

 العمليات التى تحدث داخل المؤسسات المختلفة.

   Educational games:  التعليمية األلعاب  -

 طالب واخر، أو بين منافسة  إجراء خالل من للطالب والمهارات المعلومات بعض تدريس إلى يهدف أسلوب وهي

 . والتوجيهات المالحظات بعض إبداء على فيها المحاضر دور ويقتصر والبرنامج، الطالب بين

 :مزايا استراتيجية لعب األدوار

 .عرض الموضوعات بشكل درامي يساعد على زيادة استيعاب الطالب •

 .يبني التلقائية ومهارات حل المشكالت •

 . يشجع الطالب على المشاركة •

 . يمكن أن يساعد في بناء مهارات االتصال الشخصي وبناء الثقة بالنفس •

 . التعلم من خالل العمل •

 :عيوب استراتيجية لعب األدوار

 . يعتمد النجاح على قدرات الطالب المشاركين وديناميكية المجموعة •

 .الموارد قد تحتاج للكثير من •

 . ليس كل المشاركين حريصين وجادين في لعب األدوار •

 . يصعب تطبيق هذه االستراتيجية في المجموعات الكبيرة •

 

  Practical Training and Scientific Visits :مهني والزيارات العلميةاستراتيجية التدريب ال -15

الميدانية وتستخدم   فيها أسس متعددة مستهدفة مساعدة الطالب على استيعاب  العملية التي تتم من خاللها الممارسة 

المعارف وتزويده بالخبرات الميدانية وإكسابه المهارات الفنية وتعديل سمات شخصيته بما يؤدي إلى نموه المهني  

في مؤسسات وبإشراف مهني تدريبي يطبق  بمنهج  االلتزام  بالتطبيق من خالل  النظرية  ، ويشمل عن طريق ربط 

 رات العلمية الزياذلك 

 :هني مزايا استراتيجية التدريب الم

 . تساعد الطالب في التعرف على المجاالت التطبيقية في مجال التخصص •
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 .تساعد الطالب في التعرف على المجاالت الوظيفية المتاحة له بعد التخرج •

 .االخرينتعد الطالب لتحمل المسؤولية واالنضباط في العمل وتنمية مهارات االتصال مع  •

 .تساعد الكلية في التعرف على آراء جهات العمل حول مستوى الطالب المتدرب •

تساعد الكلية في معرفة متطلبات سوق العمل مما يساعدها في تقويم برامجها الدراسية بصفة مستمرة لكي  •

 .تكون أكثر مالئمة لتلك المتطلبات 

 . لعملتبادل الخبرات بين الجهات األكاديمية بالكلية وجهات ا •

 .المساعدة في فتح قنوات تعاون بين الكلية وجهات العمل •

 :هنيسلبيات التدريب الم

 .صعوبة التكيف مع جو التدريب على بعض الطالب •

 .قد يشعر الطالب المتدربون باإلحباط والشعور بنقص المهارات فى بداية التدريب •

 .مشكلة عدم تقبل المحيط من فريق العمل •

 .االنتقادات بكثرة من قبل مشرف التدريبمشكلة توجيه  •

 

  Student Mobilityاستراتيجية التبادل الطالبي :  -16

يتم رفع كفاءة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب  عن طريق عمل بروتوكوالت تبادل بين 

قنوات اتصال بين جامعة هيوبوليس   الجامعات المختلفة ، بهدف نقل الخبرات العلمية والمعملية و وجود 

 والجامعات اإلقليمية و العالمية. 

 

 Scientific Competitionsاستراتيجية المسابقات العلمية :   -17

تهدف الجامعة علي رفع الجانب العملي للطالب بمساعدتهم بتسهيل االشتراك في المسابقات العلمية المحلية والدولية  

 ام والمعامل والكوادر المدربة . وذلك عن طريق توفير المواد الخ 

  Work Shops ورش العمل:  استراتيجية -18

طالب، يمكن أن يستمر لساعات طويلة، يتم فيه تبادل   7الى    6لقاء بين مجموعة من الطالب يترواح عددها ما بين  

وي الدراسة،  بموضوع  المتعلقة  التوصيات  ببعض  به  الخروج  ويتم  معين،  موضوع  حول  والخبرات  تم اآلراء 

 عرضها في نهاية ورش العمل على جميع الطالب لالستفادة منها. 

 مزايا ورش العمل:

 .تحفيز الطالب على المشاركة كفريق عمل متكامل •

 .زيادة التفاعل بين الطالب •

 .تبديل األدوار بين المعلم الذي يلقي المعلومة والمتعلم المتلقى لها •

 .المتعلميناحترام الفروق الفردية بين  •

 عيوب ورش العمل:

 .قد يتبادل الطالب بعض المعلومات الخاطئة •

 .صعوبة عرض كل المحتوى العلمى فى ورش العمل نظرا لضيق الوقت المتاح •

 . تتطلب ورش العمل قاعات كبيرة فى المساحة •

 صعوبة التعامل مع األعداد الكبيرة من الحاضرين.   •

 

  Specific Enhancement Lectures استراتيجية المحاضرات الخاصة  -19



 

 

28 

 

هذه االستراتيجة تستخدم في عمل التدريبات وطرح التساؤوالت ومناقشة االمتحانات الدورية خالل الساعات 

 للطالب المتعثرين دراسيا.المكتبية العضاء هيئة التدريس وتستخدم خاصة 

 

 التقويم 

  PRE-EVALUATION القبلي   -التقويم المبدئي   أوال: 

المهارات الالزمة لدى الطالب التى تساعد على االرتقاء  التأكد من توافر بعض  ويتم عند االلتحاق بالكلية وذلك بهدف 

 وتحسين مستوى الخريج. وينقسم إلى: 

 االختبارات الشخصية. -1

 إختبار تحديد مستوى اللغة. -2

  

 EVALUATION FORMATIVE   التكويني  -التقويم البنائي   ثانيا:  

مدة   للطالب طوال  التدريس  هيئة  بها عضو  يقوم  التى  التقويمية  العملية  به  ويقصد  المستمر  التقويم  أحياناً  عليه  ويطلق 

 الدراسة بالمرحلة الجامعية.

 التقويم :ومن أهداف هذا النوع من  

 تحديد عناصر القوة والضعف لدى الطالب. .1

 تعريف الطالب بنتائج التقويم البنائي.  .2

 تحفيز الطالب للتعلم المستمر. .3

 ومن أساليب هذا النوع من التقويم :

  المشاركة الفعالة أثناء المحاضرة.  -1

 االختبارات الشفهية.  -2

  االختبارات التحريرية. -3

 التكليفات المنزلية.  -4

  العروض التقديمية لألبحاث. -5

 األبحاث العلمية.  -6

 SUMMATIVE EVALUATION  الختامي  -ثالثا: التقويم التجميعي  

ويعنى الحكم على مدى تحقيق نواتج التعلم بهدف اتخاذ قرارات مثل نقل المتعلم إلى مستوى أعلى أو تخرجه. ويتم عادة 

 المرجع. محتوى أو برنامج تعليمي أو نهاية مرحلة التعليم وهي اختبارات من النوع محكيفي نهاية تدريس 

 وينقسم الى :

 اإلختبارات النهائية والدرجة التى يعطيها عضو هيئة التدريس للطالب -1

فى نهاية الفصل الدراسي ويتم حسابها عن طريق جمع جميع الدرجات  الدرجة التي يحصل عليها الطالب   -2

متفوقيين، ا إلى  وتصنيفهم  الطالب  رسوب  أو  نجاح  يتقرر  ضوئها  وفى  النهائى،  االختبار  ودرجة  لفصلية 

 .متوسطين، متعثرين

 

 وأدواته   الشامل   التقويم   وسائل 

 TESTS   االختبارات        -أ 

 TESTS ACHIEVEMENT   التحصيلية  االختبارات        -1

     Oral Tests     الشفهيةأوال: االختبارات 

 Tests Written  ثانيا: االختبارات التحريرية

 Practical Tests معملية  اختبارات      -2

 ( QUIZZES)   سريعة   اختبارات      -3
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 ( REPORTS)   تقارير    -ب 

 OBSERVATION  المالحظة     -ج 

الضوء على سلوك الطالب وأفعاله وليس على أقواله ألنه  تعتبر المالحظة وسيلة هامة من وسائل التقويم إذ أنها تلقى 

  في بعض األحيان يكون هناك فرق كبير بين األفعال واألقوال.

 CLASS DISCUSSION  الصفية  والمناقشات   الحوار   -د 

يقيم أداء تمثل المناقشات الصفية مصدرا هاما للمعلومات حول تعلم الطالب وقدراته ومدى تقدمه ويمكن لالستاذ أن  

 الطالب من خالل المناقشات الصفية.

 PROJECTS التطبيقية.  المشروعات   -هـ 

 : PORTFOLIO   الطالب   إنجاز  ملف   -و 

تقدم  حققه من  ما  ويشمل مدى  الطالب  بها  يقوم  التي  والتقارير  والمشروعات  واألنشطة  األعمال  عينات من  يضم 

اختيار في  الطالب  ويشارك  محدده  أهداف  لتحقيق  أالختيارونمو  لهذا  مسبقا  توضع  وأسس  معايير  خالل  من   ،ها 

 .وقيمة البورتفوليو تكمن في أنها توفر الفرصة للطالب في أن يكون مشاركا وفعاال نشطا في عمليات التعليم

 :   ONLINE EXAMS  االنترنت   عبر   االمتحانات    -ز 

المستخدمة في حالة عدم تمكن الطالب من التواجد في الكلية الداء  تعتبر االمتحانات عبر االنترنت أحد وسائل التقويم 

، حيث يتم وضع بنك أسئلة لالختيار منها وإمكانية التنوع في األسئلة،  االمتحانات ، وهي أيضاً وسيلة سهلة ومنظمة

 توحيد أسلوب التصحيح ورصد الدرجات للطالبوأيضاً تساعد علي 

 

 توصيف البرنامج 

البرنامج وتوصيف المقررات هي الخطوة النهائية في وضع البرنامج ويدعم التوصيف الواضح والدقيق عمليات يعد توصيف  

التخطيط ومراقبة البرنامج من قبل القائمين على تنفيذه وتقويم فعاليته. كما يضمن توصيف البرنامج الوفاء بمتطلبات معايير  

القومية الهيئة  حددتها  التي  البرنامج  جودة  هذه   ضمان  وتقوم  للمؤهالت،  الوطني  واإلطار  واإلعتماد  التعليم  جودة  لضمان 

العملية على توفير معلومات وصفية عن البرنامج والنواتج التعليمية التي تساعد الطلبة على اختيار الخطة الدراسية المناسبة  

 .وتساعد جهات التوظيف في اختيار الخريج

 :يصيف البرنامج الدراسثناء توأتم مراعاة االعتبارات التالية 

 تبني معايير أكاديمية محددة •

 اإللتزام بالبيانات األساسية كما ذكرت بالالئحة •

 االلتزام بالحد األدنى من الساعات المعتمدة المطلوبة للمؤهل •

 وجود أهداف محددة للبرنامج  •

المعرفة والفهم،  المستهدفة المطلوبة(أن تهتم أهداف البرنامج بتطوير نواتج التعلم في جميع مجاالت التعلم  •

 والمهارات الذهنية والعامة  المهارات العملية

أن تكون المستويات التي يتم تحقيقها في كل مجال من مجاالت التعلم متسقة مع مواصفات خصائص الخريجين  •

 ومواصفات نواتج التعلم لكل مستوى من مستويات المؤهالت 

المطلوبة لنواتج التعلم للمؤهل المطلوب قد تحققت في كل من  (المعايير)تويات  أن يكون هناك دليل على أن المس  •

 .تلك المجاالت
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 توصيف المقرر  ❖
ال للمقرر  دليلك  هو  المقرر  توصيف  يعد  فه  ذيو  بدراسته  من    وستقوم  والهدف  األساسية  المقرر  بيانات  كل  على  يحتوي 

   .دراسة المقرر ونواتج التعلم المستهدفة منه وكذلك المحتوى العلمي واستراتيجيات التدريس والتعلم المستخدمة وطرق التقويم

و  األولى  التعريفية  المحاضرة  بداية  في  بعرضه  التدريس  هيئة  يقوم عضو  أن  يلزم  المقرر  توصيف  و 

 على الطالب مراجعته واإلطالع عليه قبل التسجيل.كذلك 

 لكل برنامج  الهندسةيتم دراستها بكلية  تيالمواد ال

 متطلبات الجامعة: 
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 متطلبات الكلية: 
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 معلومات هامة للطالب 

 Academic Advisor الأكاديميعن مرشدك  لأاس

 التسجيل للفصل الدراسى:  ❖

لإختيار   • عنه  المسؤل  الأكاديمى  المرشد  الى  الطالب  يتوجه  دراسى  فصل  كل  بداية  فى 

المقررات المناسبة لدراسته حسب خطة الدراسة فى الجامعة، ويجب اتمام هذه الخيارات  

    (System)على النظام الإكترونى للكلية 

نظام ، اما  فى  على المرشد الأكاديمى ان يوافق على إختيارات الطالب الصحيحة على ال •

 حالة اختيار خطا فيتم رفض المادة المختارة من قبل المرشد الأكاديمى. 

النظام   • على  المسجلة  المواد  على  بناًء  الطالب  جدول  بطباعة  الأكاديمى  المرشد  يقوم 

التدريس   هيئة  عضو  وكذلك  الأكاديمى  المرشد  عليه  يوقع  كما  عليه  الطالب  ويوقع 

المرشد الأكاديمى بنسخة من هذا الجدول الموقع فى الملف الخاص  المسؤل، ثم يحتفظ  

 بالإرشاد الكاديمى للطالب.

إرشادات   • على  يحتوى  والذى  الكلية  من  المعد  النموذج  على  بالتوقيع  الطالب  يقوم 

 وتعليمات واجبة التنفيذ. 

صلى  ساعة معتمدة فى الأسبوع خلال ف  18و  12العبء الدراسى العادى للفصل يتراوح بين   •

ساعات    7الخريف والربيع، اما العبء الدراسى فى الفصل الدراسى الصيفى حده الأقصى  

معتمدة. زيادة او تقليل عدد الساعات المعتمدة عن الحد الأقصى والأدنى يتطلب موافقة  

 مجلس الكلية. 

ساعة معتمدة.  ويمكن ان    21ان يسجل حتى    (GPA 3 or more)يسمح للطالب المتفوق   •

عد وتم  يتغير  الدراسى  الفصل  نفس  فى  تخرجه  المتوقع  الطالب  حالة  فى  الساعات  د 

من   الأدنى  الحد  من  اقل  بعدد  ُيسمح  كذلك  الأكاديمى.   المرشد  قبل  من  لذلك  توجيهه 

المعتمدة   الساعات  حسب  على  تخرجهم  المتوقع  الطلبة  حالة  فى  المعتمدة  الساعات 

 يد الكلية. المتبقية لهم بعد موافقة المرشد الأكاديمى وعم 
 

 السحب والإضافة والحذف: 

فى   • الدراسة  تبدأ  ان  على  الدراسى  الفصل  من  الأول  الأسبوع  خلال  فى  التسجيل  يتم 

الأسبوع الثانى من الفصل الدراسى.  يمكن للطالب ان يضيف او يحذف اى مادة فى موعد  

الدراسى الصي الثانى من اى فصل دراسى.  اما فى خلال الفصل  الأسبوع  فى فيتم  اقصاه 

من   الثالث  اليوم  الدراسة فى  تبدأ  حيث  الأول،  الأسبوع  خلال  والحذف  والإضافة  التسجيل 

موافقة   عليها  وياخذ  والحذف  الإضافة  استمارات  يملأ  ان  الطالب  وعلى  الأول.   الأسبوع 

 Admission and)المرشد الأكاديمى والإمضاءات اللازمة ويقدمها لمكتب القبول بالكلية  

Registration office)   

الموعد   • وقبل  الأكاديمى  المرشد  من  موافقة  بعد  مقرر  اى  من  ينسحب  ان  الطالب  يمكن 

الأقصى للإنسحاب وهو الأسبوع الثامن لفصلى الخريف والربيع الدراسيين، والأسبوع الرابع  

تقدير   للطالب  يظهر  المعتمدة.   للساعات  الأدنى  الحد  مراعاة  ويجب  الصيف،    Wلفصل 
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فى حالة عدم تجاوزه النسب المسموح    (GPA)ة ويتم حذفها من مجموع درجاته  لهذه الماد

 بها للحضور.

الأقصى المتاح لذلك فسوف يظهر للطالب تقدير   • الإنسحاب بعد الموعد  للطالب    Fإذا تم 

 دليلاً على رسوبه فى هذه المادة.

الك • المرشد  موافقة  بعد  بأكمله  الدراسى  الفصل  من  ينسحب  ان  للطالب  له  يمكن  اديمى 

والربيع   الخريف  لفصلى  العاشر  الأسبوع  نهاية  قبل  الإنسحاب  هذا  ويقدم  ذلك،  على 

هذا   على  الكلية  مجلس  موافقة  ويجب  الدراسى.   الصيف  فصل  من  الخامس  والأسبوع 

 الإنسحاب. عدد الفصول الدراسية الُمنسَحب منها يجب الا يتعدى الأربعة فصول   

 الحضور والغياب:  ❖

لب ان يحضر كل المحاضرات والمعامل الخاصة بكل المواد التى سجل فيها.   يجب على الطا  •

من   أكثر  يتغيب  الذى  إنذار    %2٥والطالب  توجيه  يتم  ما  لمادة  المطلوبة  الساعات  من 

من الساعات المطلوبة لمادة ما بدون عذر    % ٣0اكاديمى له.  الطالب الذى غاب اكثر من  

او بسبب عذر طبى  الكلية  الإمتحانات    مقبول لمجلس  سوف يتم حرمانه من دخول جميع 

 .  Fالتالية فى هذه المادة وسوف يحصل على تقدير 

الطالب الذى حصل على انذار اكاديمى سيتم التسجيل له فى الفصل الدراسى التالى فى   •

المرشد   نصيحة  وحسب  الكلية  عميد  بموافقة  ولكن  المعتمدة،  الساعات  من  الادنى  الحد 

 تسجيل له فى عدد ساعات اعلى من الحد الأدنى.  الأكاديمى يمكن ال 

 (GPA)حساب المعدل التراكمى فى نظام الساعات المعتمدة  ❖

 . GPAلى إيستخدم الجدول التالى لتحويل النسبة المئوية  •

• (Grade Point Average) حساب    يتمGPA    بقسمةgrade point total  عدد الساعات المعتمدة    يعلى اجمال

 . يتمت دراستها خالل فصل دراس يلكل المواد الت

عدد    ييتم حسابه من خالل قسمة مجموع نقاط الدرجات على اجمال  (Cumulative GPA)  يالتراكم  GPAال •

 مع استبعاد ما تم الرسوب فيه.    يبرنامج الكلية الدراس يتم دراستها ف يالساعات المعتمدة الت

 .4لى إما بين صفر   GPAيتراوح  •

 Percentage= 20 X (1+GPA): ويتم حساب النسبة المئوية من خالل المعادلة اآلتية •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentage Symbol Points 

[95, 100] A+ 4.0 

[90, 95[ A 3.85 

[85, 90[ -A 3.7 

[82, 85[ B+ 3.3 

[78, 82[ B 3.0 

[75, 78[ -B 2.7 

[72, 75[ C+ 2.3 

[68, 72[ C 2.0 

[66, 68[ -C 1.7 

[63, 66[ D+ 1.3 

[60, 63[ D 1.0 

[0, 60[ F 0.0 
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 رشاد األكاديمى اإل 

 مقدمة 

تعتبر معرفة الطالب الجامعى بالنظم واللوائح المنظمة للعملية التعليمية داخل الكلية هى أحد الوسائل التى تساعده على اجتياز 

سنواته الدراسية دون حدوث مشاكل أو عقبات.  ومن هنا يبرز دور االرشاد الكاديمى فى  تفعيل العالقة بين الطالب وأعضاء  

خ من  بالكلية  التدريس  مجاالت  هيئة  من  تتيحة  وما  والطالبية،  الدراسية  وانظمتها  بالكلية  الطالب  بتعريف  يقوم  نظام  الل 

التى تتناسب مع قدراتهم وامكاناتهم، وتوافق ميولهم ورغباتهم،   وفرص دراسية لمساعدة الطالب على اختيار التخصصات 

ى ما يعترضهم من عقبات، مستفدين الى اقصى  وكذلك معاونتهم على السير فى الدراسة على افضل وجه ممكن، والتغلب عل

 درجة من الخدمات واالمكانيات التى تقدمها الكلية. 

 تعريف االرشاد االكاديمى  

األاإل بإكاديمي خدمة  رشاد  الطالب  الى تعريف  ، وأشرافية  تهدف  الكلية ورسالتها  ، ومجاالت عمل أهداف  العلمية  قسامها 

ختيار التخصصات والخدمات التى توفرها الكلية لطالبها،كما يتم تبصيرهم وتوجيههم إل  الخريجين من الكلية، واوجه الرعاية

 مكاناتهم. إالمناسبة التى تالئم قدراتهم و

 أهمية االرشاد االكاديمي  

 يهدف االرشاد االكاديمي الى االرتقاء  بمستوى الطالب عن طريق :

 لمستقبله العلمي .عداد والتخطيط مساعدة الطالب في اإل  -1  

 رشادات التي تؤدي الى استمراره فى التفوق .توجيه الطالب باإل -2   

 مساعدة الطالب في اختيار المقررات الدراسية االختيارية وكذلك تمهد له الطريق الى التخصص.  -3  

    معاونة الطالب على تجاوز عسراته وتحقيق النجاح المنشود.  -4   

 سعة الصدر لدى المرشد االكاديمي لحل مشاكل الطالب بكافة انواعها .  -5   

مساعدة الطالب ذوى اإلحتياجات الخاصة فيما يخص الرعاية الصحية و اإلجتماعية و النفسية و دمجهم فى المجتمع   -6

 الطالبى 

 رشاد االكاديمى لجنة اال

 تشكل فى بداية العام الدراسى لجنة اإلرشاد األكاديمى برئاسة السيد االستاذ  الدكتور / عميد الكلية

 ومهام هذه اللجنة كالتالى: 

 نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمى وأهميته .     -1

 اإلشراف على تطبيق إجراءات وتعليمات اإلرشاد األكاديمى ومتابعة ذلك.    -2

 توزيع الطالب على المرشدين األكاديميين بالكلية وإعالن ذلك فى جداول للطالب.    -3

 تعريف الطالب بمرشديهم وبأهمية عملية اإلرشاد.    -4

 حث الطالب على مراجعة المرشد األكاديمى خالل الساعات المكتبية المعلنة.     -5
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 جراءات اإلختيار للمرشد األكاديمي  إ

 .سم العلمى المرشد األكاديمي بما يحقق المعايير المحددة لالختياريختار مجلس الق .1

 الحد األقصى لتحميل المرشد األكاديمى هو خمسة وعشرون طالبا .2

 .يراعى العدالة التامة والشفافية فى سياسة توزيع الطالب علي المرشدين .3

 .بوضوح فى لوحة إعالنات القسم وجداول المرشدينيراعى اإلعالن عن أسماء الطالب والمرشد األكاديمي التابع لهم   .4

 معايير اإلختيار للمرشد األكاديمى 

 .أن يكون ذو سمعة طيبة يتصف بالحكمة والعطاء والمرونة والقدرة على التواصل مع اآلخرين .1

 .اإللمام باللوائح والقوانين واإلرشاد األكاديمي .2

 .وخصائصهمؤهل ومدرب على عمليات اإلرشاد ومتطلباته  .3

اإللمام جيدا بالمقررات والمحتويات العلمية لتلك المقررات وطبيعتها وارتباطها بالبحث العلمى وسوق العمل وله رؤية  .4

 .فى عمليات تطوير المقررات ومحتواها

 .يساعد على نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمي ويدعم مفاهيمه .5

 .ة التغذية المرتجعةأن يكون ايجابيا ويتقبل الرأي اآلخر ويستفيد من عملي .6

 .أن يكون قادرا على التواصل االيجابى والفعال مع إدارة الكلية .7

 .يتمتع بعالقات طيبة مع الزمالء والطالب واإلداريين .8

 .أن يكون قادرا على التواصل اإلنساني واألكاديمي مع الطالب وان يكون بعيدا عن األهواء الشخصية .9

 مر لألداء من خالل االشتراك بالبرامج التدريبية وورش العمل.أن يكون له القدرة على التطوير المست .10

 واجبات المرشد األكاديمي: 

يقوم المرشد األكاديمي بتوجيه الطلبة الجدد وإرشادهم، ، بهدف تعريفهم بالكلية ومرافقها ومبانيها على أرض الواقع،   .1

 ثم يعرفهم بالالئحة األكاديمية وقوانين الجامعة. 

ة الطالب في التفكير في الفرص الوظيفية المتوفرة لخريجي البرنامج ، وكذلك في تشجيع الطلبة على المرشد مشارك .2

 .المتفوقين في إكمال دراساتهم العليا

 عمل تقرير كل شهر بما تم إنجازه مع الطالب يرفعه الى رئيس القسم العلمي ومن ثم الى وكيل الكلية لشئون الطالب.  .3

 يئة المعاونة المكلف باإلرشاد األكاديمي بتوجيه الطالب علميا ًودراسياً وسلوكياً. يقوم عضو هيئة التدريس / اله .4

لالرشاد وتعلن المواعيد للطالب فى مكان واضح، ويبلغ وكيل الكلية بهذه  شهريايحدد المرشد األكاديمي موعدا  .5

 المواعيد أوالقسم التابع له 

مجلس القسم وكذا متابعة الطالب المتفوقين واقتراح ما يراه  بحث مشاكل الطالب المتعثرين دراسيا ًوعرضها على  .6

 نحوهم.
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 حاالت تستدعى تدخل  المرشد االكاديمى 

 هناك بعض الحاالت التى تستدعى التدخل المباشر للمرشد االكاديمى منها: 

 انخفاض مفاجئ فى االداء الدراسى دون أسباب مبرره. -1

 االنسحاب من الكلية.طلب غير مبرر للتأجيل او  -2

 شكاوى من قبل اعضاء هيئة التدريس حول سلوكيات سلبية مستمرة يظهرها الطالب. -3

 ضعف قدرة الطالب على التعبير عن مشاكله او وصفها بشكل واضح.  -4 

 مظاهر بارزة لحاالت عميقة من االرتباك أو االحباط أو الالمباالة أو اليأس.  -5

 اديمى و الطالب  العالقة بين المرشد األك

هناك بعض   .المرشد األكاديمي هو أحد السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويقوم بهذا الجهد من أجل مستقبل الطالب

 األلتزامات يجب على الطالب الجامعى التقيد بها مع مرشده األكاديمى علماً بأن المرشد األكاديمي يعمل لصالح الطالب منها: 

تحديد مواعيد المقابالت مع المرشد األكاديمى الخاص بك واأللتزام بحضورها جميعاً، وعدم التغيب عنها  الحرص على  -1

 إال لظرف طارئ.

 المشاركة مع المرشد األكاديمي ومناقشته في كل ما يهم مستقبلك األكاديمي.   -2

 يوجهك إليها المرشد األكاديمي.  الحرص على األنتفاع بالخدمات العامة التي توفرها الكلية والجامعة، والتي -3

 الحرص على األستماع لنصائح المرشد األكاديمي. -4

 التوجه الى المرشد االكاديمى عند حدوث أى مشكلة طارئة. -5

 وجود وسيلة اتصال مباشر بين المرشد االكاديمى والطالب مثل التليفون او البريد االلكترونى. -6

 حدوث أى مشكلة بالتوجه المباشر الى ادارة الكلية.  عدم تخطى المرشد االكاديمى عند -7

 كاديمي االلكترونياالرشاد األ

التواصل مع   المرشد األكاديمي من خاللها  إلكترونية يستطيع  إنه منصة  يمكن تعريف اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني على 

حيث يتم استخدامه لمتابعة ارشاد الطالب أثناء الجائحات واألزمات   .طالبه وطالباته إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان

 العامة بالبلد.  

 :مزايا اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

يعمل على توفير قاعدة بيانات إلكترونية عن كل طالب وطالبة وهذا يساعد المرشد األكاديمي في استدعاء ملف الطالب   •

بيره حول تخصصه ومعدله وعدد المقررات المجتازة واألخرى التي تعثر بشكل إلكتروني والحصول على معلومات ك 

 .  فيها الطالب،

يكسر الحاجز النفسي والخجل بين الطالب ومرشدة األكاديمي حيث يستطيع الطالب أو الطالبة مناقشة المرشد األكاديمي  •

  ر. إلكترونياً في مواضيع قد ال يستطيع مناقشتها معه بشكل مباش
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المرشدين   • جميع  بين  قوية  منافسة  خلق  تستطيع  اإللكتروني  األكاديمي  اإلرشاد  نظام  تستخدم  التي  التعليمية  المؤسسة 

 .  األكاديميين في أقسام الكلية

يحل محل االرشاد األكاديمي التقليدي في األزمات )مثال : جائحة كورونا( حيث أنه ال يلزم تواجد الطالب بالكلية مما   •

 لعملية التعليمية ويعود بالنفع علي الطالب ويحفظ سالمتهم.  يمنع تعطيل ا

 وسائل التواصل مع المرشد األكاديمي خالل التعليم عن بعد : 

 التواصل عبر البريد االكتروني.   -1

 .(Students Portalالتواصل عبر البوابة الطالبية االكترونية ) -2

مع  (BigBlueButtonباستخدام الخادم الخاص بمنصة الجامعة )اجتماع عن بعد استخدام منصة الجامعة لعمل  -3

 الطالب لمناقشة األمور الخاصة باالرشاد األكاديمي. 

 ني التدريب الميدا 

 مقدمة : 

مستوى  رفع  في  يساهم  مما  التطبيقية  الخبرة  الكاف من  القدر  إكساب طالبها  على  هليوبوليس  جامعة  من  حرصاً 

التدريب  عمل الفعلية وفهم الدور المناط القيام به بعد تخرجهم، فقد أولت إهتماماً كبيراً ببرنامج  تأهيلهم العملي وربطهم ببيئة ال

 من خالل له برنامج خاص تم اعداده بالتنسيق مع كافة قطاعات العمل المختلفة. الميداني

خالل   بتسجيله  الطالب  يقوم  والذي  الميداني  التدريب  الدراسي ويعتبر  على    ا  جزء  العام  يجب  التخرج  متطلبات  من  أساسياً 

بنجاح.   يجتازهما  أن  أسبوعيةالطالب  التدريب ساعة محاضرة  مدة  أن  يكافئ     حيث  مدة   45بما  ساعة ورش عمل طوال 

  ، المعارالتدريب  لتنمية  الفرصة  للطالب  يتيح  النظرية  مما  الدراسة  بين  الربط  للطالب  تتيح  كما  التطبيقية.  والمهارات  ف 

 والواقع العملي، وهذا بدوره يساعد الطالب على تقبل طبيعة العمل والتكيف معها وتنمية مهارات االتصاالت مع اآلخرين.

لتتواكب مع الظروف الراهنة   ونظراٌ لمستجدات الوضع في جائحة كورونا كان من الضروري تعديل الئحة التدريب الميداني

 لتفشي الوباء. 

 :   التدريب الميدانيرسالة 

ال    التدريب  رسالة  بناء  ميداتتمثل  خالل  من  الكلية  خرجي  لدى  التطبيقية  المهارات  تطوير  على  التركيز  في  ني 

االنخراط السريع  للخريجين عالقات قوية بين الكلية وطالبها من جهه، وجهات التدريب الخارجية من جهة أخرى بما يضمن 

 في سوق العمل.

 : التدريب الميدانيأهداف 

 فيما يلي : التدريب الميدانييمكن إيجاز أهداف 

 إتاحة فرصة التدريب للطالب للتعرف على بيئة العمل التي يتوقع عمله بها بعد التخرج.  (1

  . تخصصهمتعميق فهم الطالب للعلوم النظرية التي تم دراستها في مجال  (2

  . الطالب مهارة  تحمل المسئولية واإللتزام بالمواعيدإكساب  (3

  . مهارة التعامل مع أفراد المجتمع خارج الجامعة إساب الطالب (4

  . آلخرين واالستماع إلى آرائهملالطالب احترام  (5

 اإللمام بالعقبات والصعوبات في جهة العمل ومعرفة كيفية مواجهتها . (6

 التطبيقي في قطاع العمل والمكمل للعملية التعليمية .ممارسة العمل  (7

 التعرف على التجهيزات والمعدات الموجودة في مواقع العمل وربط ذلك بما يتم تعلمه في الكلية . (8



 

 

43 

 

 إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على جهات العمل المختلفة الختيار جهات العمل المناسبة في مجال تخصصه .  (9

 ريق عمل.التعود على العمل في ف  (10

  .تزويد المؤسسات الصناعية بالمعلومات عن نوعية الموارد البشرية التي ستساهم في الصناعة مستقبالً  (11

بعد   (12 وتوظيفه  منه  االستفادة  مدى  ومعرفة  التدريب  فترة  أثناء  الطالب  أداء  تقويم  المؤسسات  لتلك  الفرصة  إتاحة 

 . تخرجه

جودة في بيئته ومحاولة إيجاد الحلول المالئمة وذلك من خالل إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على المشكالت المو (13

 األبحاث أو مشاريع التخرج . 

إعطاء الكلية فكرة واضحة عن حاجة سوق العمل ومتطلباته المختلفة مما ينعكس إيجاباً على الكلية سواء من ناحية   (14

اقتراحات من  يرد  ما  على  بناءاً  وذلك  جديدة  تخصصات  فتح  أو  مناهجها  التدريس   تطوير  هيئة  أعضاء  قبل  من 

 المشرفين على تدريب الطالب . 

التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  تكليف  على  الكليات  في  األقسام  ورؤساء  الجامعة  في  الطلبة  شؤون  بين  التنسيق  يتم 

 في مواقع تدريبهم واعداد تقرير عن كل طالب.  التدريب الميدانيلألشراف الميداني على طلبة 

 :  التدريب الميداني آليات وتسجيل عملية

 مسؤولية الطالب و اخالقيات التدريب:   (أ

 خالل الفترة المحددة للتسجيل )بمعرفة لجنة التدريب بالقسم( .  –ميداني يقوم الطالب بتعبئة نموذج تسجيل تدريب  ▪

 يقوم الطالب بتعبئة نموذج اختيار جهة التدريب يتضمن رغباته فيما يتعلق بمكان وطبيعة عمل الجهة .   ▪

يحق للطالب تقديم طلب للتدريب في جهة معينة حصل منها على فرصة تدريبية ,ويعرض الطلب على رئيس القسم   ▪

 دمها.األكاديمي إلبداء الرأي ورفعه للجنة التدريب للتوصية بالموافقة من ع

المهام  ▪ بكل  الطالب  ويلتزم  المحددة،  المواعيد  في  العملي  التدريب  وبدء  التدريب  لجهة  بالتوجه  الطالب  يلتزم 

 والواجبات الي تحددها له جهة التدريب.

فيها،                         ▪ يتدرب  الي  الجهة  في   العمل  وقواعد  السلوك،  بحسن  التدريب  فترة  خالل  الطالب  يلتزم 

 ه يمثل الجامعة في تلك الجهة.باعتبار

 يلتزم الطالب بالمحافظة على سرية المعلومات إلى أن يتم اطالعه عليها من قبل الجهة التدريبية.  ▪

عدم التغيب عن التدريب ألي سبب كان، وفي حال التغيب بسبب مرض أو عذر قاهر فيجب إخبار الجهة التدريبية  ▪

ب للطالب  يسمح  ال  فورا  األكاديمي  موافقة والمشرف  وبعد  القصوى،  الضرورة  حدود  في  إال  التدريب  جهة  تغير 

 في الكلية.  التدريب الميدانيالمشرف األكاديمي ووحدة 

 إبالغ المرشد األكاديمي ما يعرضه من مشكالت أثناء فترة التدريب.  ▪

اد التقرير بالعناصر العامة يقدم الطالب تقريراً نهائياً  شامالً في بداية األسبوع األخير من التدريب، ويلتزم عند إعد ▪

، والمتطلبات الخاصة بالقسم األكاديمي )التي يبلغ بها من قبل مشرفه االكاديمي   التدريب الميدانيالتي تحددها وحدة 

 عن التدريب(.

 أمكانية أجراء جميع الخطوات السابقة عن بعد في بعض البرامج الدراسية.  ▪

 

 النقاط التالية :وتحدد التزامات الطالب أثناء التدريب في 

 مباشرة التدريب منذ اليوم األول لتاريخ بدء التدريب .  ▪

 المحافظة على الحضور واالنصراف حسب نظام الجهة المعمول. ▪

 تقبل النصح والتوجيه من المشرفين على تدريبه من قبل الجهة .  ▪

 التقيد ببرنامج التدريب المعد له من قبل الجهة .  ▪

 المعمول بها في جهة التدريب .اتباع شروط السالمة  ▪

 التعاون مع الموظفين اآلخرين وتنفيذ ما يطلب منه . ▪

 الحرص على ممتلكات الجهة والتعامل معها بكل أمانة وإخالص . ▪

 عدم إفشاء أسرار جهة التدريب التي يطلع عليها واالهتمام بأدبيات العمل . ▪
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 في حالة الحاجة إليها .  اتباع التسلسالت اإلدارية المعمول بها في جهة التدريب ▪

 حلها .يستطع من قبل الكلية في حالة وجود أي مشكلة لم  المكلف بالمشرفاالتصال  ▪

 

 مسؤولية لجنة التدريب:  (ب

 يكلف القسم األكاديمي مشرفًا أكاديمياً للطلبة المتدربين، يتولى المهام التالية :    

إرشاد الطالب لطريقة كتابة تقريره بأسلوب علمي سليم؛ بحيث يراعي المواصفات العامة للتقرير التي تحددها وحدة   ▪

 .التدريب الميداني

 داني في جهة العمل. متابعة الطالب بصورة مستمرة، والتواصل مع المشرف المي ▪

الحتفاظ بملف كامل للطالب يتضمن النماذج والمستندات المتعلقة بتقييمه كافة، وتشمل النماذج والمستندات المثبتة  ا ▪

 للحضور واالنتظام ، والتقارير الدورية التي يقدمها الطالب 

 مسؤولية وحدة التدريب وخدمة المجتمع: ( ج

 جل التعرف على الفرص التدريبية المتاحة أمام طالب الكلية.أالتواصل مع الجهات التدريبية المستهدفة من  ▪

 استالم  قوائم الطالب المرشحين للتدريب من كل قسم أكاديميي في المواعيد المحددة.  ▪

 ترشيح أماكن التدريب وعرضها على الطالب المرشحين.  ▪

ا ▪ مع  بالتنسيق  التدريب)  وحدة  تمت،  تقوم  التي  االنجازات  يوضح  متكامل  سنوي  تقرير  بعمل  األكاديمية(  ألقسام 

في  األداء  تحسين  في  تساهم  أن  يمكن  التي  والتوصيات  التي حدثت،  والسلبيات  التنفيذ  بها  تميز  التي  واإليجابيات 

 المراحل القادمة. 

 

 مسؤولية القسم األكاديمي: (د

)بالتنسيق مع المرشدين االكاديميين للطالب وإرسالها إلى   الميدانيإعداد قوائم بأسماء الطالب المرشحين للتدريب   ▪

 في المواعيد المحددة .  التدريب الميدانيوحدة 

 تشكيل لجان مناقشة التقارير المقدمة من طالب التدريب في القسم، واعتماد نتيجة المناقشة. ▪

 المشرف الميداني )الجهة التدريبية(: مسؤولية هـ( 

تقوم جهة التدريب )حكومية أو خاصة( والتي يتم اختيارها من قبل الكلية المعنية بتنفيذ البرنامج التدريبي المتفق عليه مع 

 الكلية لجميع الطالب الملتحقين ببرنامج التدريب لديها وضمن المدة المتفق عليها ، ويجب أن يراعى في ذلك ما يلي: 

 أن يحدد لكل طالب أو أكثر مشرف تدريب للتأكد من سير تدريبه حسب الخطة المعتمدة له من كليته. ▪

 معالجة المشكالت والصعوبات الي قد تواجه خطة تدريب الطالب.  ▪

" عن كل متدرب يخضع إلشرافه، ويقوم بتسليمه إلى مسؤولي   التدريب الميدانييقوم بتعبئة نموذج " تقويم طالب   ▪

 في ظرف مغلق.  في الكلية في نهاية فترة التدريب (التدريب 

ا لما يلي :  (و  يتم إلغاء تدريب الطالب وفقا

 بدون عذر مقبول . لىللتدريب في الثالثة األيام األو حضور الطالبعدم  ▪

 لمدة خمسة أيام متصله ال تقع ضمن الثالثة األيام األولى . الطالب غياب ▪

   . التدريب % من مدة  30ن أكثر م الطالب  غياب  ▪

 أيام متفرقة خالل فترة التدريب. 9أو  ▪

بناءاً على تقرير من الشركة يفيد عدم اهتمامه بالتدريب ومحافظته على االنظمة القائمة والمعمول   ▪

 بها في جهة التدريب. 

 في الموعد المحدد .  التدريب الميدانيعدم تقديم تقرير عن  ▪
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أو اوبئة مما يحول دول تواجد الطالب في في حالة حدوث أي ظروف قاهرة او كوارث طبيعية  

   MOODLEأماكن التدريب، يتم اتباع نظام التدريب عن بعد باستخدام المنصة االلكترونية للكلية 

 واالمكانيات المتاحة في الجامعة. 

 

 مقررات  التدريب طبقا لالئحة الكليه  (4

كل   فى  تدريبية  مقررات  ثالثة  الى  التدريب  مقررات  لكل تنقسم  معتمدة  واحدة  ساعة  بواقع  برنامج 

 مقرر تدريبي وبيانها كاالتى: 

 

 أ( تدريب برنامج هندسة الطاقه 

 

 

 
 

 ب( مقررات تدريب برنامج هندسة الميكاترونيات 
 

 

 

 

 

 ج(  مقررات تدريب برنامج هندسة المياه 
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 د(  مقررات تدريب برنامج هندسة المعماريه الخضراء
 

 

 

 

 تقييم التدريب:  (5

 مراحل عملية تقييم التدريب

 مرحلة ما قبل التدريب:  (أ

للتدريب    دائرة  تقوم  وهنا  التدريبي.  البرنامج  وتصميم  التدريبية،  االحتياجات  تحديد  تقييم  في  المرحلة  هذه  وتتمثل 

االحتياجات   ارتباط  من  والتأكد  للتدريب  الفعلية  الحاجة  من  للتأكد  تحليل  الى  التدريبية  االحتياجات  تحديد  بإخضاع 

تنبؤ بعوائد التدريب على المؤسسة والوظيفة والموظف، كذلك يتم  التدريبية بأهداف وسياسات المؤسسة ومحاولة ال

 .خالل هذه المرحلة اختيار البرنامج المناسب او تصميم البرنامج او البرامج المناسبة الحتياجات المؤسسة التدريبية
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 مرحلة أثناء التدريب:  ( ب

التدريبي ويشمل تقييم الوسائل المستخدمة   تتم عملية التقييم في هذه المرحلة من خالل: تقييم خطوات تنفيذ البرنامج

من  للتأكد  ذلك  وغير  التدريب  في  المستخدمة  والتقنيات  الطرق  وتوزيعه،  للتدريب  المخصص  الوقت  التدريب،  في 

توافق عملية تنفيذ البرنامج مع الخطة الموضوعة له، وفي حال وجود أي خلل في تنفيذ الخطة فإن التقييم يساعد  

  .لبرنامجعلى تصحيح مسار ا

تقييم أداء المدرب والمتدرب خالل تنفيذ البرنامج، ويشمل هذا قياس تحصيل وأداء المتدربين ومعرفة مدى تجاوبهم  

التقييم   دور  يأتي  وهنا  العمل.  ميدان  في  والواجبات  بالمهام  ارتباطها  ومدى  يقدمها  التي  والمهارات  المعارف  مع 

 .متطلبات وقدرات المتدربينلتصحيح مسار البرنامج لما يتالءم مع 

كما يتم في هذه المرحلة تقييم أداء وقدرات المدرب. ذلك ان المدرب الذي هو دون المستوى المطلوب أوال تتوفر لديه 

المهارات المطلوبة لتنفيذ البرنامج سيؤدي الى فشل البرنامج في تزويد المتدربين بمهارات العمل المطلوبة حتى مع  

و الخطط  أفضل  الختيار  وجود  معايير  وضع  المدرب  تقييم  فوائد  من  ولعل  التدريب.  واجهزة  والوسائل  االمكانيات 

المدربين مستقبال ووضع معايير اختيارهم، اضافة الى الفائدة اآلتية وهي انقاذ البرنامج من الفشل واستبدال مدرب 

 .بآخر أكثر قدرة

  : جـ( مرحلة ما بعد التدريب

نهاي بعد  المتدربين  أهداف تقييم  التقييم  هذا  ويشمل  التدريبي  البرنامج  بتقييم  المتدربون  يقوم  وهنا  البرنامج  ة 

البرنامج، مواضيع التدريب، وسائل التدريب، الطرق المستخدمة في التدريب، وقت البرنامج، مدة البرنامج، قاعات  

  .التدريب، قدرات المدرب وغيرها 

ا في وضع تص ورات واستراتيجيات التدريب واتخاذ قرارات التغيير، ذلك ان المتدرب ويعتبر هذا العامل عامالا رئيسيا

هو المستهدف األول من العملية التدريبية وبالتالي فإن مالحظاته وأحكامه تعتبر من المدخالت الضرورية في تقييم  

الجزء من تقييم ما بعد  البرنامج التدريبي، هذا مع مالحظة موضوعية تقييم المتدربين. تقييم أثر التدريب. يعتبر هذا  

التدريب الهدف النهائي لعملية التقييم، حيث إن هدف التدريب رفع كفاءة العاملين وبالتالي زيادة وتطوير مخرجات  

 .المؤسسة

 توزيع درجات التدريب: 

 يتم توزيع درجات التدريب علي النحو التالي: 

 لطالب% من الدرجة علي العرض التقديمي والتقرير الذي يقوم به ا 50

 من الدرجة علي تقييم جهة التدريب للطالب 25%

 من الدرجة علي تقييم مشرف التدريب للطالب 25%

 عن طريق المختصين بذلك onlineنظراً لمستجدات الوضع في جائحة كورونا ، فإنه من الممكن تقييم التدريب 
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 اإلمتحــــانات   نتائج   من   التظلمـــات   تقديــــم   آليــــة 

وإعالنه في الكلية والصفحات الخاصة في مواقع    يتم فتح باب التظلمات للكلية في أول إسبوع من ظهور النتيجة •

 . التواصل اإلجتماعي 

 .التظلم يقدم في خالل إسبوع من النتيجة  •

 .يقدم تظلم خاص بكل مادة علي حدة  •

 .إسبوعين يتم رجوع الطالب لمعرفة نتيجته من شئون الطالبفي حالة عدم إرسال نتيجة التظلم للطالب خالل  •

 .  يتوجه الطالب إلى مكتب عميد الكلية لملء نموذج االلتماس •

 . يقوم الطالب بتسديد الرسوم ويحضر اشعار السداد إلى سكرتارية العميد ويتم ارفاقه مع نموذج الكنترول •

بتوجيهها إلى رؤساء كنتروالت المستويات المختلفة إلجراء خطوات  تسلم االلتماسات لوكيل الكلية الذي يقوم بدوره   •

 . المراجعة

اقصاها  • مدة  خالل  الكلية  لوكيل  اعادته  ثم  ومن  االلتماس  بنموذج  تقرير  وكتابة  المراجعة  بإجراء  الكنترول  يقوم 

 . أسبوع من تاريخ االلتماس

 :الخطوات المتبعة داخل الكنتروالت إلعادة رصد درجات مقرر

 . التأكد من أن كل جزء في الكراسة تم تصحيحه ووضع درجة عليهيتم  .1

 . ( ة الكراسةآمر)يتم التأكد من إخراج جميع الدرجات داخل الكراسة على الغالف الخارجي  .2

 .يتم جمع درجات الكراسة والتأكد من رصد الدرجة الصحيحة على النظام .3

 .ية إن وجدت على النظاميتم التأكد من رصد درجات العملي والنظري واألعمال الفصل .4

 .يتم رفع التقارير إلى مكتب عميد الكلية العتمادها .5

 .يتم جمع درجات المقرر بالكامل .6

الكلية .7 المقرر مفصلة    يتم إفادة عميد  وهل حدث تغيير في  (  أعمال فصلية  -عملي  -شفهي  -تحريري)بدرجات 

 .درجات الطالب أم لم يحدث

 .إبالغ الطالب المقدم للشكوي بنتيجة التظلم   يتم •

 


