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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

ة مػػف الكميػػة كرسػػالتها خػػزؿ جػػدكؿ زمنػػت مرػػدد ك مػػت ذلػػؾ تت ػػمف يهػػدؼ التخطػػيط االسػػتراتيجت إلػػت ترديػػد ائطػػر كالكسػػااؿ التػػت تػػؤدل بالكميػػة إلػػت تر يػػؽ أ ػػدا ها المسػػتكرا
ة ريػث تملػػؿ  مميػة ت يػػيـ الك ػى الرػػالت الخطػة االسػتراتيجية مجمك ػػة مػف ائنإلػػطة اوداريػة كالتنتيذيػػة التػت تمارسػها إدارات الكميػػة المختمتػة طب ػػان ئكلكيػات الخطػػة االسػتراتيجي

المسػػت بمية لمكميػػة مػػف أ ػػـ  ػػذا ائنإلػػطة كالػػذل ي ػػرؼ باسػػـ ترديػػد التجػػكة ج كتملػػؿ خطػػكة ترديػػد التجػػكة رجػػر الزاكيػػة لك ػػى خطػػة  لممؤسسػػة كم ارنتػػل بالمسػػتهدؼ طب ػػان لمرؤيػػة
المختمتػة كأكلكيػات  الكميػة أك المؤسسػةاستراتيجية ناجرة ريث أف دقة ترديد نكع كرجـ  ذا التجكة الركيزة ائساسػية ليػيا ة ائنإلػطة التنتيذيػة التتيػيمية المطمكبػة مػف إدارات 
ار  ػركرة تػك ير قػدر كبيػر مػف المركنػة  ذا ائنإلطة باو ا ة إلت اآلليات التت تت مف دقة التنتيذ كالمتاب ة الدكرية لجميى  ا ميات الخطة االسػتراتيجية مػى ائخػذ  ػت اال تبػ

 ل كامؿ الخارجية ج ت التنتيذ لمت امؿ مى الظركؼ المختمتة التت يمكف أف تظهر ألناء التنتيذ نتيجة ا
يمانػػان مػػف إدارة الكميػػة بائ ميػػة ال يػػكل لمتخطػػيط االسػػتراتيجت  م ػػد بػػدأت اودارة باتخػػاذ كػػؿ مػػا يمػػـز مػػف إجػػراءات ل ػػماف المإلػػاركة ال  ت الػػة لجميػػى إدارات الكميػػة  مػػت كا ػػة كا 

اياتهػػا ممػػا يرتػػز جميػػى ال ػػامميف  مػػت المإلػػاركة اليػػادقة  ػػت التنتيػػذ ئنإلػػطة الخطػػة كأ ػػدا ها ك  2023-2018المسػػتكيات  ػػت يػػيا ة الخطػػة االسػػتراتيجية المسػػت بمية لمكميػػة 
 جام ة رمكاف ج –بجميى مرارمها كيكالن لتر يؽ الرؤية المست بمة لكمية  ندسة المطرية 

 ػف اكجػف إرف واكييرػرف واكج ػفؿ اكػمرف   يػوا وأعبر عف شكرى وتقػيررى ككػؿ  ػف مػفىـ ذػ  ىػما اكج ػؿ اك إرػؿ  ػف إيارة الممػفـ اكجإ رػن ووجػية وػ فف اك ػوية و  ج
  بوا بهـ وميرتهـ عإ  اكج ؿ اك ؤمم  اك في واك خإص.

 اهلل ولى التوفيقو
 ميد الكليةعق ائم بعمل  

 محمد فتوح أحمدا.د. 

 مه السيد االستاذ الدكتور /عميد الكليةكل
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التخطػيط  اوسػتراتيجية طب ػا لم ػايير الكميػةالػذل  مػؿ متطك ػا ونجػاز خطػة ك رمكاف  جام ة -بكمية الهندسة بالمطرية  الجهد المتميز لتريؽ التخطيط اوستراتيجتأف  
،  ذا التريؽ الذل كايؿ جهكدا وخراج  ذا الطب ة  مػت النرػك ائملػؿ بمإلػاركة أ  ػاء  ياػة التػدريس ية ل ماف جكدة الت ميـ كاو تماداوستراتيجت اليادرة  ف الهياة ال كم

 مف الجهات التنتيذية كمؤسسات ائ ماؿ كالينا ة كالمجتمى المدنت كأكلياء ائمكرج ك دد الطزبكالجهاز اودارم ك 

 -الذم يك ر اوطػار ال ػاـ  لمتخطػيط ائكلػر تتيػيز  ػي المسػتكيات اوداريػة المختمتػة لم ػرارات التإلػ يمية -بأ مية التخطيط االستراتيجي إدارة كمية الهندسة بالمطريةأيمانان مف ك 
كال ايػػات النهاايػػة كائ ػػداؼ رؤيتهػػا  تر يػػؽمػػف خزلهػػا لالمسػػت بمية لمكميػػة كالرسػػالة التػػي تسػػ ت الرؤيػػة  تت ػػمفالتػػي أساسػػا لك ػػى خطػػة إسػػتراتيجية طكيمػػة ائجػػؿ ذتػػل اتخ م ػػد 

كالبرػػث ال ممػػي لػػؿ  ػػت الت مػػيـ كالدراسػػات ال ميػػا ت تتمككػػذلؾ اتخذتػػل أساسػػا لجميػػى ائنإلػػطة  ػػي الكميػػة كالتػػ الرؤيػػة المسػػت بمية، إلػػت تر يػػؽتػػؤدل  ػػي نهايػػة اوسػػتراتيجية التػػي 
 كالمإلاركة المجتم يةج

لأللتػزاـ بتر يػؽ الػركتيف اف تتسـ السياسات التنتيذية بالمركنػة  ػي تتػادل الم كقػات كسػمبيات ك ، رض الكاقىأمنيات(  مت ك ائأف تتر ؽ  ذا الخطة )أد ك اهلل أخيرا أك  
 ف يج ؿ كؿ الجهد الذل بذؿ  يها  ت ميزاف المإلاركيف  هك كلت ذلؾ كال ادر  ميلجت الت أ للكأساما  ك مستهدؼ مف  ذا الخطة، 

 االستراتيجية ةمنسؽ الخط
 أ.م.د. محمد عبد الرحمن          

 
 
 

 اإلستراتيجية  ةكلمه األستاذ الدكتور / منسق الخط
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تنمية تإلارؾ بتا مية قت خدمة المجتمى ك  ت ميمية كتدريبية متميزة كما رد قزع الم ر ة  ت جمهكرية مير ال ربية ريث ت ـك بت ديـ برامجأت د جام ة رمكاف مف 
  مية التخطيط االستراتيجت  مت مستكل الجام ة ك مت مستكل الكمياتجأالبياة ككذلؾ مف تميز جام ة رمكاف ادراؾ االدارة 

ية مبنية  مت دراسة لمكاقى مف بياة داخمية كخارجية التت رددت ن اط طار الررص  مت التطكير كالجكدة قامت كمية الهندسة بالمطرية بك ى خطة استراتيجإك ت 
الخطة االستراتيجية لجام ة رمكاف كالسياسات ال امة التت تتبنا ا الجام ة ككزارة الت ميـ  كمتس ة مىال كة كال  ؼ ككذلؾ لـ تهمؿ المؤلرات الخارجية مف  رص كتهديدات، 

 ال الت كالدكلةج
يسا د  مت تر يؽ الجكدة  ت ال ممية الت ميمية مف خزؿ قدرة مؤسسية ذاتية الرركة تسا د  مت التطكير المستمر  لمكمية كتستراتيجت التخطيط اال كتـ  مؿ

 استمرارية التميز الذل تترمت بل الكمية  مت مستكل جام ة رمكاف كمستكل كميات الهندسة بجمهكرية مير ال ربيةجك 
ي ا كاف الد ـ الكامؿ لكردة  ماف الجكدة كالمإلاركة التا مة  ت كؿ خطكات  مؿ الخطة االستراتيجية لمكمية أالتخطيط االستراتيجت   ميةأدارة الكمية بإيمانا مف ا  ك 

مية كتر يؽ السياسات مبنية  مت دراسة ر ي ية مما يسا د  مت تطكير ر ي ت بالك تنبى  ف ذلؾ خطة إستراتيجيةككذلؾ مسا مة مف جميى االقساـ ال ممية كاالدارات بالكمية 
 كال ايات التت تنإلد ا الكمية كالتت مف  منها اال تماد االكاديمت كالمؤسستج

دارة المإلرك ات بكزارة الت ميـ ال الت  مت الد ـ التنت كالتكجيهات المتكايمة الخراج  ذا إلت كؿ مف مركز  ماف الجكدة بالجام ة ككردة إكاي ا الإلكر كالت دير 
 النهاايةجال مؿ  ت يكرتل 

 عبد الظاهر مصطفىأ.د. 
 مدير وحدة ضمان الجودة  الق ائم بعمل  

 كلمة مدير وحدة ضمان الجودة
 .والمدير التنفيذى لمشروع التطوير بالكلية
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لـ بدأت تتجمى كميات الجام ة  ت نطاؽ رـر كارد ب د سنكات طكيمة مف الإلتات كجام ػة رمػكاف بمػا  1975لسنة  70بال انكف رقـ  1975يكليك  26 ت  أيشئت  ف جن جإواف

بيػػة التنيػػة، كميػػة التربيػػة المكسػػي ية ( كمػػا ت تبػػر كميػػات التنػػكف الجميمػػة كالتربيػػة تنتػػرد بػػل مػػف كميػػات نك يػػة  يػػر متكػػررة بالجام ػػات الميػػرية ) كميػػة التنػػكف التطبي يػػة ، كميػػة التر 
 ػت جام ػة المسػت بؿ الػدااـ كأف تطكير ػا  الريا ية لمبنيف كالبنات كاالقتياد المنزلت  ت الكميات ائـ كانبل ت منها الكميات الممالمة  ت الجام ات ائخرل كت تبر جام ة رمكاف

كي تبػر إنإلػػاء الجام ػة  زمػػة  ايػمة  ػػت تطػكر متهػػـك الت مػيـ الجػام ت  ػػت ميػر كت ػػى جام ػة رمػػكاف بمنط ػة  ػػيف اجػػؿ ميػرج مميػػة الت ميميػة كبػػالكاقى مػف يملػؿ نهك ػان بال 
بػدأ إنإلػاء جام ػة رمػكاف  كمنػذ ذلػؾ الرػيف 1985/ 8/1كتػـ تكقيػى   ػد اونإلػاء لممررمػة ائكلػت  ػت  1975 داف ، كقػد تػـ ك ػى رجػر ائسػاس  ػاـ  350رمكاف  مت مسارة 

ت رت الجام ػػة  ػػت مكق هػػا بػػدأ اال تمػػاـ بالبياػػة المريطػػة بهػػا ك ػػت مدينػػة رمػػكاف سػػكرػػدة ذات طػػابى خػػاص ك ػػدد مػػف المرا ػػؽ المسػػتردلة  كمنػػذ أف ا 58كميػػة ك 20كالتػػت تإلػػمؿ
جام ػػة  خايػػة مػػى كجػػكد ميػػانى ائسػػمنت كالتػػت بػػدأت بالت ػػؿ  ػػت تك يػػؽ كمنط ػػة  زبػػة الكالػػدة ك ػػيف رمػػكاف كذلػػؾ مػػف خػػزؿ مػػؤتمرات كنػػدكات لترسػػيف البياػػة المريطػػة بال

 أك ا ها البيايةج

 

الجديدة ككانت مدة الدراسة بهذا الم هد  ترت اسـ الم هد ال الت الينا ت لمم مميف بمير 1955أنإلات الكمية  ت ييؼ   د أ ف بفكيمبن ككإرن اكهييمن بفك طررن 
 1958ن ؿ م ر الم هد الت رمكاف  ت ييؼ ، ك طمة ييتية  ت كؿ  اـ كمف بيف  ذا السنكات سنة تدريبية  ت ألمانيا كل إلهر كاردخمس سنكات متيمة ال يمنح  يها س

 كت منت خطة 1959كت رر قبكؿ أكؿ د  ة نظاـ خمس سنكات  ت ييؼ  الساب ة ترت اسـ الم هد ال الت الينا ت لمم مميف برمكاف كظؿ مرتتظا بنتس نظـ الدراسة

لـ ردث تطكر  ت نظاـ الدراسة كمنا جها  نتس ال اـ يتت النظاـ ال ديـ الذل كاف متب ا لدراسة لمانية أإلهر تدريبية بألمانيا ] التيؿ الدراست اللانت مف اليؼ اللالث [  تا
التربكية كن ؿ الم ر الت الم ر  ريف بجانب المكادمتخيية بك ى منا ج دراسية ت ادؿ ما يدرس بكميات الهندسة  ت ذلؾ ال ريث قامت لجاف جام ية  1961 ت ييؼ 

كأنإلات  ت يرت خطة الدراسة كمنا جها بالنسبة لمطمبة المستجديف   ط 1967 ت ييؼ  ، 1965، لـ ت ير إسمها الت الم هد ال الت الينا ت  ت ييؼ  الرالت بالمطرية
د مت كمية الم مميف الينا ية مرات متتالية ،  ال الت الينا ت   د استمر تيتيتل تدريجيا ـ الم هدج أما نظا 1967كمية الم مميف الينا ية كقبمت أكؿ د  ة  ت أكتكبر 

  1972كالتربية  اـ  كتخرجت أكؿ د  ة مف كمية التكنكلكجيا 1971ترت أسـ كمية التكنكلكجيا كالتربية  اـ  كجرل تطكير الدراسة كمنا جها

  التكنكلكجيا  التت أطمؽ  ميها أسـ كمية التكنكلكجيا بالمطرية كتخرجت أكؿ د  ة مف كمية ها كمية التكنكلكجيا كالتربيةأنإلات جام ة رمكاف ك مت الي 1975 ت ييؼ
 ج1976 اـ 

  قي ن

http://www.helwan.edu.eg/news/2009/arezona.htm
http://www.helwan.edu.eg/news/2009/arezona.htm
http://www.helwan.edu.eg/news/2009/arezona.htm
http://www.helwan.edu.eg/news/2009/arezona.htm
http://www.helwan.edu.eg/news/2009/arezona.htm
http://www.helwan.edu.eg/news/2009/arezona.htm
http://www.helwan.edu.eg/news/2009/arezona.htm
http://www.helwan.edu.eg/news/2009/arezona.htm
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  ؽ الدراسػيةسـ كمية التكنكلكجيػا بالمطريػة  مػت جميػى التػر االمجمس ائ مت لمجام ات ترت  طب ت الزارة الداخمية الجديدة لمكمية ب د ا تماد ا مف 1976 ت ييؼ 
كدرسػت  يهػا منػا ج تسػاير أرقػت المنػا ج التػت تػدرس بكميػات الهندسػة بالجام ػات  ما دا الترقة النهااية  ت ذلؾ ال اـ كرذ ت المػكاد التربكيػة كد مػت المػكاد الهندسػية

 "لت "كمية الهندسة بالمطريةإكقد تـ ت يير اسـ الكمية كالتكنكلكجيا"  سـ الكمية "كمية الهندسةاكأيبح  1979مايك  ي  النظاـا ذكتخرجت أكؿ د  ة مف  الميرية
 

  الميكانيكية ك ندسة السيارات كالجرارات كالهندسة ال كل ساسية ك ت  ندسة أرب ة برامج أكمدة الدراسة بالكمية خمس سنكات لتمنح درجة البكالكريكس  ت الهندسة  ت
كبرنامج  ندسة ال مارة نإلااية برنامج  ندسة الطاقة كبرنامج الهندسة او ي بالسا ات الم تمدة  ةدرنامج جديلزلة ب ا ة إالم مارية كالهندسة المدنية كتـ 

 بد الرازؽ مى إلارع الم هد ال الت الينا ت كت ى الكمية  مت ابرا يـ ج كت ى كمية الهندسة بالمطرية بمنط ة  يف إلمس الإلرقية ت اطى إلار ت الرقميةبالتكنكلكجيا 
 داف بمسارة  4.61كالت ميمية  مت  ةدارياو راض مبانت تستخدـ  ت ائ 7كتتككف الكمية مف  دد  ،متر مربى 47500جمالية  إ داف بمسارة (  11.31مسارة )
ميمية  ا ة ب ض المسارات الت ا   ماؿ الكنتركؿ كالم امؿ ك أنإلاء لتطكير متر مربى ترت او 1500كذلؾ يكجد مبنت  مت مسارة ك  ،متر مربى 19371اجمالية 

 متر مربىج 4317جمالية إم مرة  مت مسارة  رالجديدة بالكمية ككذلؾ المسارات الخ راء بالكمية مف ردااؽ كاإلجا
 

كؿ ساسية بالهيأ ا ة كردة  ماف الجكدة لتيبح كردة إب لكقد تـ ترديل 1972( لسنة 49كالهيكؿ التنظيمت لمكمية مزاـ كيطابؽ ما جاء ب انكف تنظيـ الجام ات )     
يرتذل لجميى كميات  اراليا مف خزؿ الجهاز المركزل لمتنظيـ كاالدارة  ت  كء م ايير الجكدة كاال تماد لتيبح كمية الهندسة بالمطرية نمكذج لكيتـ ترديل ،دارل لمكميةاو

 دارلجالهندسة  مت المستكل االقميمت  ت الهيكؿ او
يراب أساسية  ف الكمية لجميى كيكجد  مت المكقى الم مكمات ائvwww.eng-mataria.edu.eg ك ك لمم مكمات  كلمكمية مكقى الكتركنت  مت الإلبكة الدكلية       

ك تستتيد مف الكميةج كذلؾ يكجد  مت المكقى االلكتركنت تكييؼ لمبرامج الت ميمية أف تتيد أالميمرة مف طزب كخريجيف كمكاتب استإلارية كإلركات كمؤسسات خدمية يمكف 
ل أكجداكؿ االمترانات كنتااجها ككذلؾ كسااؿ االتياؿ ب الدراسية زف جداكؿ الطزب إكيتـ مف خزؿ المكقى  ،ها الكمية كالمكارد المادية كالبإلرية التت تكجد بالكميةمالتت ت د

 بالكميةج  ةل م مكمأك االستتسار  ف أساليب الإلككل أك أدارات الكمية إدارة مف إ
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 مت لمكمية  يما يمت:ك يتملؿ الهيكؿ التنظي
ككذلؾ يتـ الد كة بيتة دكرية لمدير  ،  اء مف الخارج  يملمكف المجتمى المدنتأ  اء  ياة التدريس بالكمية كلزث أ  كا مف  25مجمس الكمية كيتككف مف  دد  -1

 كردة  ماف الجكدة كالسادة منس ت البرامج الجديدة لر كر جميى مجالس الكميةج
  ميد الكمية  -تتملؿ  ت:           ا دارة الكمية كإ -2

 ككيؿ الكمية لإلاكف الت ميـ كالطزب -ب                                         
 الدراسات ال ميا كالبركثلإلاكف ككيؿ الكمية  -ج                                        
 خدمة المجتمى كتنمية البياةجلإلاكف ككيؿ الكمية  -د                                         

 قساـ  ممية:أقساـ ال ممية: ستة ائ -3
 السا ات الم تمدة(نظاـ برنامج  ندسة الطاقة ب-برنامج  ندسة ال كل الميكانيكية (الميكانيكية ال كل قسـ  ندسة  جأ 
 )برنامج  ندسة السيارات كالجررات( قسـ  ندسة السيارات كالجرارات جب 
 (بنظاـ السا ات الم تمدة الرقمية بالتكنكلكجيا برنامج ال مارة – )برنامج الهندسة الم مارية ريةقسـ الهندسة الم ما جج 
 السا ات الم تمدة(نظاـ نإلااية ببرنامج الهندسة او –)برنامج الهندسة المدنية  قسـ الهندسة المدنية جد 
 قسـ التيميـ الميكانيكت جق 
 قسـ التيزياء كالريا يات الهندسية جك 

 انكف تنظيـ الجام ات كي تمد طب ا ل  ااها كتدار الكمية بكاسطة مجمس الكمية المردد أالهيكؿ التنظيمت لمكمية بالك كح كترديد المساكليات لكؿ   ك مف  يتيؼ         
قساـ  ت ب ض المساكليات كذلؾ ساء ائدارة ريث ي تمد  مت التتكيض  ت ب ض السمطات ريث يتكض  ميد الكمية السادة رؤ  يكؿ الكمية التنظيمت  مت الزمركزية  ت او

  مية يتـ اتخاذ ا مف خزؿ المجالس المتخيية كمجمس الكميةجف كانت ال رارات الهامة التت تتسـ بائا  السادة الككزء ك 
مكانات مؤ زتهـ ال ممية كاوال متجانس يكااـ بيفدارل ك التنتيذية كتتسـ الكمية بهيكؿ اأكيكجد ترديد دقيؽ لممساكليات كاتخاذ ال رار سكاء كانت لم يادات االكاديمية       

الطزب إلاكف المتخيية لخدمة كد ـ ال ممية الت ميمية بالكمية ملاؿ دارات ائتت دد ك  كالمساكلية المم اا  مت  ات هـجلم امميف الإلخيية كالمهارات الرياتية كال ممية 
 نظاـ الجكدة بالكمية كالمسا دة  ت  ممية تطكير الكميةجإرساء ررص  مت كردة  ماف الجكدة تك  داءج ت ائ ةءبالكتاجمي ها كتتيؼ  ،كالخريجيف كالدراسات ال ميا
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 اكتخصص االمـ اكقرفية

 يةالميكانيك ال كلقسـ  مرمد  تكح أرمداجد/ الكمية  مػػػػػيدال ااـ ب مؿ 

 قسـ  ندسة السيارات كالجرارات مرمد  مت /أجد مية البياةكتن  ككيؿ الكمية لإلاكف خدمة المجتمى

 لمدنيةهندسة االقسـ   زء جماؿ إلريؼاجد/  ككيؿ الكمية لإلاكف الدراسات ال ميا كالبركثال ااـ ب مؿ 

 قسـ الهندسة الم مارية ينب مرمد أرمد الرزازز  /أجد ككيؿ الكمية لإلاكف الت ميـ كالطزب

 2016/2017وفء ىرئن اكتيررس بفلممفـ اكجإ رن  توزرع اكمفية أع -أ  -2

 اكقمـ اكجإ  

أستاذ متترغ  أمتفم
ك ير متترغ  

(3) 

إ  فك  
أمتفم عإ  
راس اكج ؿ 

(2+3) 

إ  فك    مفعي  أمتفم
أمتفم 
 مفعي 
 (3 تيرغ )

إ  فك  
أمتفم 

 مفعي عإ  
 راس اكج ؿ

(2+3) 

 يرس    يرس
 تيرغ 

عإ  راس 
 (3اكج ؿ )

إ  فك  
 يرس 

راس  عإ 
 اكج ؿ

(2+3) 

إ  فك  
عإ  راس 
 اكج ؿ
 

اك يتيبرف 
ياخإ  
 وخفر   
 

إ  فك  
اك جريرف 

(1+3) 
إ  فك  
)اك جريرف( 

(1 ) 

عإ  رأس 
 (2)اكج ؿ

ا  فك  
)اك جريرف( 

(1) 
عإ  راس 
 (2اكج ؿ )

اال  فك 
 اك جريرف()

(1) 
عإ  رأس 

 (2) اكج ؿ

 53 9 37 14 ػػػػػػػػػػ 14 19 9 3 6 14 14 13 1 4 ىييمن اكقوى اك ركفيركرن
 69 62 66 6 1 5 7 6 1 5 5 14 6 8 9 ىييمن اكمرفرات واك رارات

 63 1 36 15 ػػػػػػػػػػ 15 67 8 1 7 14 13 7 6 14 اكهييمن اك ج فررن
 117 1 71 31 3 68 57 15 3 16 62 65 18 7 16 اكهييمن اك ييرن

 44 ػػػػػػػػػ 26 14 6 16 61 6 5 1 7 6 5 1 4 ممـ اكتص رـ اك ركفيرك 
 64 ػػػػػػػػػ 15 16 6 12 18 1 ػػػػػ 1 1 6 1 1 6 ممـ اكيرزرقف واكررفورفت

 332 31 211 92 8 84 149 45 13 32 61 74 55 24 49 اال  فك 

 اكبرفيفت اكوصيرن عف اككإرن

 اكقرفية االكفير رن كإكإرنج 1
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 2017/ 2016بفلممفـ اكجإ رن   اكهرئن اك جفوينتوزرع  -ب  -2
 

 اكقمـ اكجإ  
 اال  فك   جري  يرس  مفعي

عإ  رأس 
 اكج ؿ

إ  فك  
 )اك جريرف(

عإ  رأس 
 اكج ؿ

إ  فك  
 )اك جريرف(

عإ  رأس 
 اكج ؿ

إ  فك  
 )اك جريرف(

 56 36 32 63 66 16 ىييمن اكقوى اك ركفيركرن
 16 14 9 7 9 7 ىييمن اكمرفرات واك رارات

 69 64 8 5 61 19 اكهييمن اك ج فررن
 57 43 37 34 62 9 اكهييمن اك ييرن

 19 16 6 6 13 6 اكتص رـ اك ركفيرك ممـ 
 14 16 11 9 3 3 ممـ اكيرزرقف واكررفورفت

 189 141 151 84 88 56 اال  فك 
 

 أعياي اكطالب وتوزرجهـج  3
 ا.  رجإن اكبكفكورروس     

 اكجيي اإل  فك  كإطالب وتوزرجهـ عإ  اكيرؽ اك ختإين خالؿ العواـ اكثالث اكمفبقن.

 اكقمـ اكجإ  
 عيي اكطالب  وىاك مت

 2016-2015كإجفـ اك ف ج  

 عيي اكطالب 
 2017 - 2016 كإجفـ اك ف ج  

 عيي اكطالب 
 2018-2017كإجفـ اك ف ج  

 1451 1102 1147 او دادل اإلعيايرن

 اكهييمن اك ركفيركرن

 447 1598 398 أكلت

1572 

530 

 335 314 362 لانية 1561

 307 366 431 لاللة

 389 415 407 راب ة
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 ىييمن اكمرفرات واك رارات

 239 668 230 أكلت

705 

190 

 153 170 165 لانية 606

 123 128 172 لاللة

 140 168 101 راب ة

 اك ج فررن اكهييمن

 190 733 186 أكلت

711 

192 

 149 164 186 لانية 692

 172 187 169 لاللة

 179 170 192 راب ة

 اك ييرن اكهييمن

 426 1761 464 أكلت

1704 

456 

 361 452 445 لانية 1738

 468 450 362 لاللة

 453 376 490 راب ة

 6048 4597 5794 4692 5907 4760  ا  فك  العياي
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  2017/  2016 يجتهف اككإرن  ج اكتجإر رن اكت  عيي اك قررات ككؿ بريف ج  ف اكبرا 
 

 عيي اك قررات ككؿ بريف ج ريف ج اكتجإر  امـ اكب ـ
عإ  )يمبن أعوفء ىرئن اكتيررس

 إك  اكطالب (راس اكج ؿ

 35: 1 11 الترقة او دادية 
 37:  1 50 برنامج  ندسة ال كل الميكانيكية  1
 17:  1 48 برنامج   ندسة السيارات كالجرارات 2

 19:  1 41 برنامج الهندسة الم مارية 3

 24:  1 49 الهندسة المدنية برنامج  4

 20:  1 85 برنامج  ندسة الطاقة  5

 20:  1 106 برنامج الهندسة االنإلااية 6

 10:  1 60 برنامج ال مارة الرقمية 7
اجمالت  دد الم ررات  ير المكررة   ( 7اجمالت  دد البرامج) 

=  

  التدريسالنسبة االجمالية ال  اء  ياة 
 29 : 1الت الطزب =  

 

 ممركظة :
) مت راس نسػػػػػػبة أ  ػػػػػػاء  ياػػػػػػة التػػػػػػدريس( منتػػػػػدب = ا   ػػػػػػك  ياػػػػػػة تػػػػػػدريس  نػػػػػػد رسػػػػػاب 2تػػػػػـ إ ػػػػػػا ة المنتػػػػػػدبيف ئ  ػػػػػػاء  ياػػػػػة التػػػػػػدريس ، كتػػػػػػـ رسػػػػػػاب  ػػػػػػدد )  -

 ج إلت الطزب ال مؿ(
اء  ياػػػػػة التػػػػػدريس المنتػػػػػدبيف لمتػػػػػدريس بال سػػػػػـ تػػػػػـ رسػػػػػاب نسػػػػػبة أ  ػػػػػاء  ياػػػػػة التػػػػػدريس : الطػػػػػزب بالنسػػػػػبة لبػػػػػرامج السػػػػػا ات الم تمػػػػػدة بنػػػػػاء  مػػػػػت اف السػػػػػادة أ  ػػػػػ  -

 ج  ك  ياة تدريس 1(   ك  ياة تدريس =  5مككؿ إليل مادة أك مادتيف كؿ تـر لذا تـ رساب  دد )
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 ب.  رجإن اكيرامفت اكجإرف.
 2017 - 2016اكير فت اكجإ رن اك ختإين   اكجيي اإل  فك  كإطالب وتوزرجهـ عإ 

اكير ن 
 امـ اكير ن اكجإ رن

يي اكمفعفت ع
 اك جت ية ككؿ بريف ج

كجفـ اك ف ج  ا
2016 - 2017 

 عيي اكير فتا  فك  
 بفكبريف ج اك  يوجن

ا  فك  اكير فت ااكت  تـ 
 2016-2015 يجهف 

 
 اكيكتوراه

 1 2 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 18  ندسة ال كل الميكانيكية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 2 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 18 كالجرارات  ندسة السيارات

 1 1 12 18 الهندسة الم مارية

 5 3 47 18 الهندسة المدنية

 4 1 6 18 ت ندسة التيميـ الميكانيك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 4 18 التيزياء كالريا ة الهندسية

 
 اك ف مترر

 2 20 343 30  ندسة ال كل الميكانيكية

 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 30 اراتكالجر   ندسة السيارات

 13 14 16 30 الهندسة الم مارية

 25 18 347 30 الهندسة المدنية

 3 3 20 30 ت ندسة التيميـ الميكانيك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 11 30 التيزياء كالريا ة الهندسية

 
 تاكيبإو ف

    ندسة ال كل الميكانيكية

 

 
 
 

   كالجرارات  ندسة السيارات

   الهندسة الم مارية

   الهندسة المدنية

   ت ندسة التيميـ الميكانيك

   التيزياء كالريا ة الهندسية
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اكير ن 
 امـ اكير ن اكجإ رن

يي اكمفعفت ع
 اك جت ية ككؿ بريف ج

كجفـ اك ف ج  ا
2016 - 2017 

 عيي اكير فتا  فك  
 بفكبريف ج اك  يوجن

ا  فك  اكير فت ااكت  تـ 
 2016-2015 يجهف 

بجث 
 تطبرق 

 6 5 45   ندسة ال كل الميكانيكية

 2 7 16  كالجرارات  ندسة السيارات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هندسة الم ماريةال

 35 13 65  الهندسة المدنية

 2017/  8/  31 جت  ج . اك ه فت اكجإ رن واكبجثفت وال فزات اكيرامرن )عالمفت ثقفذرن(
 اكجيي يوع اكبجثن ـ اكجيي يوع اكبجثن ـ

 1 ب لات اوإلراؼ المإلترؾ 4 39 يةال مم المؤتمرات 1

 25 ائجازات الدراسية 5 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الب لات الداخمية 2

 71 أجازات خاية 6 7 الب لات الخارجية 3
 

  . اكتوزرع اإل  فك  كإمفية اكجف إرف بفككإرن.4
 31/8/2017عيي اكجف إرف بفك هفز اإليارى  -أ

تىزيع انعبيهيٍ 

 انتخصصدست 

 انًعيُيٍ ثعقىد انًثجتيٍ

 

 االجًبنً

 يذير عبو
 انكهيخ

 انًجًىع عًبل فُيخ يكتجيخ تخصصيخ انًجًىع عًبل درفً فُيخ يكتجيخ تخصصيخ

انًىجىديٍ عهً 

 رأش انعًم
1 92 70 43 22 28 256 19 10 13 22 64 320 

 22 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 22 1 ـــــــــ 1 3 17 ـــــــــ األجبزاد انخبصخ

 342 64 22 13 10 19 278 29 22 44 73 109 1 االجًئنً
 

 االجًبنً إَبث ركىر إجًبنً انعبيهيٍ

 278 164 114 انًثجتيٍ

 64 21 43 انًؤقتيٍ
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  2017/  2016بفككإرن إك  اكطالب ) جمب اك شغوؿ ( كبشررن ب. يمب إ  فك  اك واري ا
 

أعوفء  اكطالب 
ىرئن 

 اكتيررس

 جفوي  
أعوفء ىرئن 

 اكتيررس

أعوفء ىرئن 
 اكتيررس

 واك جفويرف

 اكج فؿ اكييررف اإليارررف

 1:  121 1:  77.5 1:  31.5 1:  22 1:  43 1:  29 6048 اكطالب

 1: 2.8 1:  1.79 1.37:  1 2:  1 1:  1 211  أعوفء ىرئن اكتيررس

 1: 2.8 1: 1.79 1.37:  1  2:  1 140   جفوي  أعوفء ىرئن اكتيررس

 1:  5.6 1:  3.59 0.68:  1 280  أعوفء ىرئن اكتيررس و  جفويرهـ

 1:  3.8 1:  2.46 192  اإليارررف

 1: 1.56 78  اكييررف

 50  اكج فؿ

 

 2017/  2016يمب اكقفئ رف عإ  رأس اكج ؿ إك  اكطالب جت   -ج
 ا  فك  اكجف إرف بفككإرن اعوفء ىرئن اكتيررس و  جفويرهـ  جفوي  اعوفء ىرئن اكتيررس رساعوفء ىرئن اكتير  اكطالب 

 1:  17.68 1:  11.65 1:  32 1:  18 6048 اكطالب

 1:  0.96 1:  0.6 1:  1.74 330  أعوفء ىرئن اكتيررس

 1:  0.55 1:  0.36 189   جفوي  أعوفء ىرئن اكتيررس

 1:  1.5 519  فويرهـأعوفء ىرئن اكتيررس و  ج

 342  إجًبنً انعبيهيٍ ثبنكهيخ
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 . اكبرا ج اكتجإر رن اكت  تقي هف اككإرن:5
 اوال: اك رجإن اك ف جرن الوك :

 برنامج بكالكريكس  ندسة ال كل الميكانيكية 
 برنامج بكالكريكس  ندسة السيارات كالجرارات 
  برنامج بكالكريكس الهندسة الم مارية 
 بكالكريكس الهندسة المدنية برنامج 
 )برنامج بكالكريكس  ندسة الطاقة )سا ات م تمدة 
 )برنامج بكالكريكس الهندسة االنإلااية )سا ات م تمدة 

 )برنامج بكالكريكس ال مارة الرقمية )سا ات م تمدة 
 ( ستةج7ال دد اوجمالت لمبرامج الت ميمية التت ت دمها الكمية )

 جإرف:ثفيرف :  رجإن اكيرامفت اك
 عيي اك قررات ككؿ بريف ج امـ اكبريف ج اكتجإر ي ـ

 دبمػـك الدراسػات المهػنية 2
Technical Studies Diploma 

 سا ة م تمدة 28دراسة تأ يمية+

 سا ة م تمدة Postgraduate Diploma 22دبمػـك الدراسػات ال مػػيا   0

 درجة الماجستير  ي الهندسة 2
Master of Engineering (M.Eng.) 

 سا ات م تمدة )برث( 6+  سا ة م تمدة 40

 درجة الماجسػتير  ت ال مػـك الهندسية 4
Master of Science in Engineering (M.Sc.Eng.) 

 سا ة م تمدة)الرسالة( 28سا ة م تمدة+ 22

 درجػة دكتػكراا التمسػػتة   5
Doctor of Philosophy (Ph.D.) 

 دة)الرسالة(سا ة م تم 22سا ة م تمدة+  28

  ير مرددإجمالي  دد الم ررات )ال ير مكررة(=  5إجمالي  دد البرامج = 
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 اكوجيات مات اكطفبع اكخفص بفككإرن  -6

مػى ( سػب ة كرػدات  ػت تخييػات مختمتػة كت ػـك بأ مػاؿ استإلػارات كتػدريب  ػت مجػاؿ التخيػص ممػا يسػا د  مػت خدمػة المجت7 دد الكردات ذات الطابى الخاص بالكميػة )
 المريط كتنمية البياة مما يج ؿ لمكمية  دكر ا اويجابت  مت مستكل المنط ة المريطة ككذلؾ  مت المستكل اوقميمتج

 اكوجيات مات اكطفبع اكخفص بفككإرن:
 كردة االستإلارات كاالختبارات لمهندسة المدنية -5   كردة استإلارات التيميمات الميكانيكية  -1
 كردة االستإلارات الم مارية -6   ت المتخييةكردة التدريب كالدكرا -0
 كردة االستإلارات كاالختبارات لمهندسة الميكانيكية -7   كردة االستإلارات لمتخطيط ال مرانت -2
   كردة الكرش اونتاجية ككرش ييانة السيارات -4
 

 2017/  2016أَشطخ يركس االستشبراد انهُذسيخ وانتذريت واإلَتبج وانًىارد انًبنيخ انتً دققتهب 

 اإليراد البيان

 228262825 استإلارات  ندسة مدنية

 280222 استإلارات قسـ التيميـ الميكانيكت

 282522 كردة استإلارات قسـ السيارات

 282222 استإلارات قسـ ال كل الميكانيكية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مميات إنتاجية

 082952 رماية المستهمؾ

 422525 تباراتاالخ م امؿ

 9422 أ ماؿ التدريب

 2792705825 االجمالت
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 ا. برفف بجيي اك ير فت اك و وية بفككإرن ومجتهف اكطالبرن 
 

   فك  اكمجن اكطالبرنإ مبوعرن تومط عيي مفعفت اكج ؿ ال اك كفف اكمجن اكطالبرن عيي اك ير فت او اكصفالت ـ
1 1 700 H 45 700 
2 10 250 E 36 2500 
3 1 200 C 30 200 
4 2 250 C 30 500 
5 1 140 C 30 140 
6 4 300 A 36 1200 
7 5 140 E 36 700 
 270 40 تيمبـ( -كيمياء-)مدرجات  يزياء  90 3 8

 6210    27 اال  فك 

 ب. برفف ب جف ؿ اكجفمب اآلك  بفككإرن ومجتهف اكطالبرن.
 

 رضو وي أ هزة ع اك كفف عيي اال هزة عيي اك جف ؿ ـ

 3 مبنت االدارة 61 3 1

 1 مبنت ميكانيكا 55 1 2

 2 المبنت االكاديمت 55 2 3
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 انرؤيخ وانرسبنخ وانقيى  -3

 

 

 

 

 
 ج  الميةتس ت جام ة رمكاف أف تككف مؤسسة ت ميمية كبرلية راادة  ت التكنكلكجيا كالتنكف كمتميزا  ت التربية كال مكـ ك  ان لم ايير الجكدة ال

 
  ف جن جإواف إجيى اك ف جفت اكجكو رن اك صررن تج ؿ عإ  :

المجتمػػى ،  راجػػات ت ػػديـ بػػرامج أكاديميػػة ذات جػػكدة  اليػػة ، تركمهػػا الم ػػايير المرميػػة كال الميػػة   و ػػداد خػػريج متميػػز قػػادر  مػػت المنا سػػة كاوبػػداع كتمبيػػة -
 كاوسهاـ  ت تطكرا كر ا يتلج

 ل كميةجر ى كتاءة أ  اء  ياة التدريس ، كتنمية قدراتهـ الت ميمية كالبرلية   رتت ين كس ذلؾ إيجابيان  مت كؿ مف الطالب كالبياة المرمية كات ديـ برامج  -

 اورت اء بالبرث ال ممت بالجام ةج -

 تر يؽ الت ميـ المستمر، كزيادة الت اكف مى المؤسسات الت ميمية ال الميةج -

 كة الت الة  ت خدمة المجتمى ، كبناء ل ا تل كتنمية بياتل ، كد ى قطا ات اونتاج  يل   لممنا سة المرمية كاوقميمية كال الميةجتر يؽ الت ميـ المإلار  -

 
 

 
 : ف رإ ك ى و  ، كتمتـز بتنتيذ اال يـ التت تنإلد تر ي ها تمتـز جام ة رمكاف بمجمك ة مف :مرـ اك ف جن

 جن جإوافرؤرن  ف 

 رمفكن  ف جن جإواف
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 نواكرمفكن واكقرـ واكغفرفت واكمرفمفت ككإر نثفكثف : اكرؤر
 بفك طررن ناكهييم

 

 

 .قذير انجذارح واإلثذاع واإلثتكبر*ت
 .الفـــــخ واإلختــتراو انتعذديـ*إد
 خ.ــــــــــــــــــــبديــبدح انخــــيـ*انق

 ييس ــــًـر وانتــخ انتطىيـــ*يىاصه
 بدل ــــــــــــــــــتراو انًتجـــــ*اإلد

 ىح.ــــــــىضــخ وانـــــــــُساهــ*ان
 بدــبفـيٍ انثقـى ثــس انتفهـــ*تعسي

 

 

 :و يهف  ف رإ  كتمتـز بتنتيذ ا، تمتـز جام ة رمكاف بمجمك ة مف المبادئ الهادية التت تنإلد تر ي ها:  ناك بفيئ اكهفيرػػ
 

                            .خــــــــــخ انًستقجهيـــــــانرؤي* 
 .ذافــــــــــــــــــــاإلدارح ثبأله *

                    .ًــــــــــــــذونــذ انــــــانتىاج *     

                                        .ًـــــــالقـــتساو األخـــــــــاإلن *     

                          .بوٌــبد وانتعـــتعسيس انشراك *     
                             .خـــــــخ انًجتًعيــــ* انًسئىني

 .خـــــــخ وانًذبسجيـــــانشفبفي *

 .خـــــــــــــــــــــــــــــيـانتُبفس *

 .اإلستثًبر فً انقىح انجشريخ *
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 اكرؤرػػن

 
 

 التميز كالريادة إقميميان  ت الت ميـ الهندست كالبرث ال ممت لخدمة المجتمى

 
 تر يؽ منظكمة ت ميمية متطكرة تكاكب متطمبات سكؽ ال مؿج

 كدة الت ميمية كالمؤسسيةتت يؿ منظكمة  ماف الج
 تطكير آليات البرث ال ممت لترتبط بإرتياجات المجتمى المرمت كاوقميمت الرالية كالمست بمية

 تطكير ميادر التمكيؿ كالمكارد المالية لد ـ إمكانيات الكمية
 

 
 الميداقية – 4 التنا س - 3 الت اكف – 6 الإلكرل  - 1
 الررية ائكاديمية كالترديث - 8 التتانت  -7 الإلتا ية- 6 خزؽائ  -5

 ال دالة - 16 االنتماء  - 11 المساكاة - 12 اللكاب كال  اب – 9

 
 
 

 اكرمػفكن 

 قيـ الكمية
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 ت قرؽ اكرؤرن
الت اونجاز  ت الخطة اوستراتيجية ائكلت جام ة رمكاف و مية التخطيط اوستراتيجت  ت تر يؽ رؤية الكمية  ك ت  كء ت ييـ م د -ان مف كمية الهندسة بالمطرية نإيمػػػا

تساقان مى الخطة اوستراتيجية لمجام ة ، س ت الكمية باو تماد  مت ككادر ا البإلرية مف خبراء كمتخيييف 2010/2014 باو ا ة إلت اوست انة بخبراء  ت مجاؿ  ـ كا 
جراء ا التخطيط اوستراتيجت مف خارج الكمية لترميؿ البيات داخميان كخارجيان مف خزؿ تإلكيؿ ال ديد مف  رؽ ال مؿ و داد الخطة اوستراتيجية اللانية  ت ت ييـ الك ى الرا ف كا 

 :التالية كاستند  مؿ التريؽ  مت المبادئ 2017/2022
 ال مؿ الجما ت كالديم راطيةجب* إلتزامنا تجاة الخطة اوستراتيجية 

 يؽ ائ داؼ كال اياتج* الكمية بأكممها  ت المساكلة  ف اونجاز كتر 
 إستنادان إلت مؤإلرات ائداء الراكمة كالمستهدؼ تر ي ل سنكيانج ي اس ت دـال* مدل 

، بينما السياسات كمؤإلرات ائداء كائ داؼ المررمية يمكف ت ديمها سرل طكاؿ مدة الخطة اوستراتيجيةائ داؼ اوستراتيجية تالتت ينبلؽ مف خزلها  * إف ال ايات
 لممت يرات  ت بياة ال مؿج استجابة

 جلت مـ، كالبرث ال ممت كاوبتكار، كالإلراكة المجتم ية اياتنا اوستراتيجية  ت التميز  ت الت ميـ كا



 
  2023-2018ستراتيجية لكمية الهندسة بالمطرية الخطة اال

 ًطريخكهيخ انهُذسخ ـ ان      

23 

 ( كإبرئن اكياخإرن واكخفر رنSWOT: اكتجإرؿ اكبرئي ) رابجف
 : قي ن 4-1

رجر الزاكية  ي  ممية التخطيط ائستراتيجت لمست بؿ الكمية ريث  لمبياة الداخمية كالخارجية الخاية بالكمية SWOTيملؿ الترميؿ الربا ت 
تر يؽ  يهدؼ  ذا الترميؿ إلت الكقكؼ  مت مناطؽ ال  ؼ كال كة  ي البياة الداخمية كالتي تؤلر بإلكؿ مياإلر  مت  ممية تطكر الكمية كقدرتها  مت

ي البياة المريطةج كما يزيد  ذا الترميؿ مف درجات الك ت الداخمت كالخارجت بن اط رؤيتها كأ دا ها المست بمية مف اجؿ النجاح  ي التألير أك الت ير  
ف زاكية   ؼ كقكة الكمية كخطكة أساسية و داد جميى ال امميف بالكمية لمكاجهة التهديدات المتكق ة خارجيا مف زاكية كاستلمار الترص المتارة م

 أخرل مما ي مؿ  مت تنمية قدرت الكمية التنا سيةج
ب مؿ ندكة ت ريتية ركؿ أ مية الترميؿ الربا ت ككيتية ترديد ن اط ال كة كال  ؼ لمبياة الداخمية كيمر الترميؿ لبيات الربا ت ب دة مرارؿ تبدأ 

يمرة المرتبطتيف بإستطزع رأل جميى ائطراؼ ذك المكالترص كالتهديدات لمبياة الخارجية كالتاادة المتكق ة مف ت ييـ  ذا الن اط، ي  ب  ذا ال ياـ 
نظر كؿ بالكمية سكاء داخؿ أك خارج الكمية س يا إلت ترديد الن اط المختمتة الخاية بال كة كال  ؼ داخميا كالترص كالتهديدات خارجيا مف كجهة 

يد  ناير استمارة ائطراؼج  مت أف ي كؼ  ريؽ مإلكؿ مف كردة  ماف الجكدة بالكمية  مت تجميى كؿ اراء المإلاركيف  ي استطزع الرأم لترد
 قياس الكزف النسبت لمن اط المختمتةج

اة تـ  مؿ قياس لمكزف النسبت لن اط ال ناير ائرب ة لمترميؿ البياي لترديد ن اط ال كة كال  ؼ لمبياة الداخمية كالترص كالتهديدات لمبي
% مف 65تريؿ  مت نسبة مكا  ة تت دل  التتلة  ي الخارجية بإلكؿ نهااي مى ترديد الكزف النسبت لكؿ منها  مت أساس اف الن طة الم بك 

ناجرة تيؿ المإلاركيف  ي اس ياء الرأمج كتـ الخمكص الت ما يمت مف ن اط ل ناير الترميؿ البياي ائرب ة كالتي تملؿ ركيزا لبناء خطة إستراتيجية 
 تراتيجيةجرؤيتها كأ دا ها اوس بالكمية إلت تر يؽ
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  صفير   ع اكبرفيفت: - 4-2
أ  اء  ياة التدريس كالهياة الم اكنة كاودارييف مف تـ   د جمسات لم يؼ الذ ني  مت أ  اء مف أقساـ الكمية المختمتة  إمفت اكجصؼ اكمىيي:  -2

 لك ى تيكر مبدات  ف  ناير الترميؿ الربا تجكالطزب كب ض مف التاات المستتيدة مف الخريجيف 
الهياة  –تـ   د الم اءات كالمجمك ات الن اإلية مى مختمؼ التاات مف مجتمى الكمية: )أ  اء  ياة التدريس  :اك قفبالت واكإقفءات اك  فعرن اك تج قه  -3

 ن اط ال كة كن اط ال  ؼ، ككذلؾ ما يملؿ  ريا، كما يملؿ تهديداتت ريؼ م نت  ينة أخرل مف خريجت الكمية(  بهدؼ  -  ينة مف طزب الكمية -الم اكنة 
 جع ائراء لترديد  ذا الن اط مف خزؿ كجهة نظر جميى االطراؼ المستتيدةتمهيدا ل مؿ استطز

)مدرس  ةمدرس( كالهياة الم اكن -أستاذ مسا د  –راء أ  اء  ياة التدريس )أستاذ  امؿ كمتترغ آستطزع اتـ أعوفء ىرئن اكتيررس واكهرئن اك جفويه:  -4
 ا يملؿ  ريا، كما يملؿ تهديداج م يد( لترديد ن اط ال كة كن اط ال  ؼ، ككذلؾ م -مسا د 

راء  ينة مف إدارم كمكظتي الكمية لترديد ن اط ال كة كن اط ال  ؼ، ككذلؾ ما يملؿ  ريا، كما يملؿ تهديدا  ي آستطزع اتـ اإليارررف واك وظيرف بفككإرن:  -5
 كا ة مرا ؽ الكمية كأقسامها اودارية المختمتةج 

مف طزب الكمية لترديد ن اط ال كة كن اط ال  ؼ، ككذلؾ ما يملؿ  ريا، كما يملؿ تهديدا  ي كا ة مرا ؽ الكمية راء  ينة كا ية آستطزع اتـ اكطالب:  -6
 كأقسامها ال ممية كاودارية المختمتة كما ت دمل الكمية مف برامج كخدماتج 

ط ال كة كن اط ال  ؼ، ككذلؾ ما يملؿ  ريا، كما يملؿ تهديدا راء  ينة كا ية مف خريجي الكمية بالتخييات المختمتة لترديد ن اآستطزع اتـ اكخرر رف:  -7
 ما ت دمل الكمية مف برامج ت ميمية كخدماتج ي 

لترديد ن اط ال كة كن اط ال  ؼ،  ةراء  ينة مف أ راد المجتمى المرمي كالإلركات التت ي مؿ بها خريجك الكميآستطزع ا: تـ أذراي اك  ت ع اك جإي واك متيريرف -8
 ما ت دمل الكمية مف برامج ت ميمية كخدماتج ييملؿ  ريا، كما يملؿ تهديدا  ككذلؾ ما 
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 ةأوؿ: يقفط اكقو 
 

 
 

 

 
 

 كاال تمادج الت ميـ ريكؿ الكمية  مت ا تماد الهياة ال كمية ل ماف جكدة -1
 ي سكؽ ال مؿ )برنامج  ندسة الطاقة كالهندسة اونإلااية ك ندسة ال مارة الرقمية(جلزلة برامج بنظاـ السا ات الم تمدة لت ديـ خريج مطمكب   -2
 ر كال بكر( المكقى الج را ي لمكمية  ي ال ايمة كبجكار مدينتي الطمبة كالطالبات كقريبة مف المراكز الينا ية )بمدف ال اإلر مف رم اف كالإلركؽ كبد -3
 لدكريات ال ممية الدكلية باو ا ة إلت مسا ماتهـ بال مؿ كاستإلارييف لإلركات البناء كالتإلييد كالينا ةجكجكد  يال تدريس متميزة لهـ أبراث تنإلر  ي ا -4
 كجكد مركز لزستإلارات الهندسية كالتدريب بالكمية قاـ بأ ماؿ متميزة  ي مجاؿ االستإلارات مى الينا ةج -5
 كجكد بنية ترتية تسمح باستخداـ كتطبيؽ نظاـ إدارة الم مكماتج -6
 كردة قياس كت كيـ( –كردة تكنكلكجيا الم مكمات  –د إدارات مستردلة تسمح بتطكير ال مؿ داخؿ الكمية )كردة الجكدة كجك  -7
 كجكد كردات ذات طابى خاص لزيادة مكارد الكمية -8
 كجكد اقساـ خدميل متخيية لد ـ ارتياجات الطزب الت ميمية -9
 كجكد م امؿ مت ددة لت طية االرتياجات الت ميميةج -11
 تاع ا داد أ  اء الهياة الم اكنة  ي مختمؼ ائقساـجارت -11
 كجكد إدارة  ميا تتسـ بالميداقية كالإلتا ية -12
 جكجكد اتجاا لدل اودارة لميكنة اال ماؿ اودارية -13

 عُبصر انتذهيم انرثبعً 4-2

 عيفصر اكبرئن اكياخإرن
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 وجؼ: يقفط اثفيرف
 

 
 

 الن ص المستمر  ي التنييف كال امميف  ي ظؿ  دـ التكظيؼ كخركج ال امميف لمم اشج -1
 مى الراسب كأساليب اودارة الرديلة مى  دـ ال درة  مت االرتتاظ بال امميف المؤقتيف ب د تدريبهـ ل  ؼ ائجكرج  ؼ قدرة الجهاز اودارم  مت الت امؿ  -2
   ؼ منظكمة المتاب ة كالت ذية الراج ة لم ممية الت ميميةج -3
  دد ا  دـ كتاية قا ات التدريس ئ داد الطزب الرالية كالراجة إلت تزكيد ا بكسااؿ التدريس الرديلة كزيادة -4
 انختاض مرتبات  ياة التدريس كم اكنيهـ ك دـ تتر هـ لمكمية مما يؤدل النختاض  دد ائبراث ال ممية باقساـ الكمية المختمتةج -5
  دـ كجكد منظكمة كا رة لمييانة سكاء لمبنية ائساسية أك ائجهزة الم ممية ك دـ تكا ر  نييف مرتر يفج -6
 بالنسبة ل دد الطزب كانختاض مستكل إلماـ التنييف كالم اكنيف بائجهزة الم ممية مما ي كؽ ال ممية الت ميميةج انختاض ا داد أجهزة التدريب الم ممية -7
 استمرار اال تماد  مت اال ماؿ الكرقية ك دـ تك ر برامج االلكتركنية لمميكنة اوداريةج -8
 ة لم ياـ بهذاتدنت مستكل النظا ة ال امة كالييانة لمرا ؽ الكمية ك دـ كجكد نظاـ كخط -9
 زيادة ا داد الطزب ي كؽ التكايؿ مى أ  اء  ياة التدريس كالهياة الم اكنة مما يؤلر  مت المستكل الت ميميج -11
  دـ كجكد نظاـ كا ح لزستتادة ال يكل مف اومكانيات المتارة لخدمة ال ممية الت ميمية ملؿ كسااؿ ال رضج -11
 اء تجارب ت ميميةجن ص الخامات  ي كز مف الم امؿ كالكرش وجر  -12
   ؼ أداء ا راد االمف  ي تأميف رـر الكميةج -13
  دـ تك ر أجهزة راسب مناسبة كطاب ات باودارات المختمتةج -14
  دـ تت يؿ آلية كا رة لملكاب كال  ابج -15
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 رصاكي:ثفكثف
 

 
 

  مت اتخاذ ال رارج االتجاا نرك تطكير قكانيف كنظـ الجام ات لتيبح أكلر است زلية كمركنة كقدرة -1
ت  دد مف أ  اء كجكد سم ة جيدة لكتاءة أساتذة الكمية ريث تـ اختيار كزيريف لمت ميـ ال الي كلزلة مف رؤساء الجام ات مف أساتذة الكمية باو ا ة إل -2

 لجاف الترقيات لألساتذة كائساتذة المسا ديفج
قميميا -3  جزيادة الطمب  مت خريجي الكميات الم تمدة مرميا كا 
متة كجهة ارتماؿ زيادة النإلاط االقتيادم  ي السنكات ال ادمة كنمك الك ي لدل الإلركات ال كمية  ف  كااد الت اكف مى الكمية  ي المإلرك ات المخت -4

 استإلارية ذات خبرات  ممية متميزةج
 لريكؿ  مت الد ـ المادمجالتكسى  ي الت اكف مى الجهات التي ت دـ المإلرك ات التنا سية لمبركث ال ممية مما يزيد  رص ا -5
الت ميـ كبيااتل  ي االتجاا نرك تنتيذ نظاـ الت ميـ بالسا ات الم تمدة الذم سكؼ يتتح المجاؿ لزيادة ميادر التمكيؿ المادم كالذم سيسهـ بدكرا  ي تطكير  -6

 مختمؼ الكميات
 الكميةج زيادة اوقباؿ  مت برامج السا ات الم تمدة بالكمية كما ينتج  نل مف زيادة دخؿ -7
 الكمية  ي أقرب كمية رككمية لممناطؽ الينا ية بمدينة ال بكر كمدينة ال اإلر مف رم اف كب ض التجم ات الينا ية االخرلج -8
 كجكد كلا ة سكانية مرتت ة مما يملؿ  رص لتسكيؽ إمكانيات الكمية التنية كالتدريبية  ي المجتمى المريطج -9

 فر رنعيفصر اكبرئن اكخ
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 اكتهيريات: رابجف
 

 
 

  دـ ال درة  مت زيادة الد ـ المالي لمميزانيةجتباطؤ تطكر االقتياد مما يتسبب  ي  -1
 ي الكميةجتذبذب الميزانيات السنكية المست بمية الم دمة مف قبؿ الدكلة مما يخمؽ نك ا مف   ؼ ال درة  مت التخطيط المست بمي كي كبات اونتاؽ   -2
 س الجام ات الرككمية جرة ال  كؿ إلت الجام ات الخاية نظرا لمركا ز كالمكا آت التي يريمكف  ميها ب ك -3
  دـ ال درة  مت ترديد ا داد الم بكليف بما يتناسب مى قدرة الكمية الت ميةج -4
 التكسى  ي إنإلاء الكميات كالم ا د الخاية بما لها مف إمكانيات مادية  اليةج -5
ال ممية داخؿ الكمية مى كجكد قكل جذب خارجية مف  ال كانيف الخاية بستر أ  اء  ياة التدريس كاوجازات ال ترا ت االرتياجات الداخمية لهذا الطاقات -6

 الدكؿ ال ربيةج
  انكفج دـ كجكد أنظمة مرنة كم منة لملكاب كال  اب ماديا كم نكيا  ي ال انكف المنظـ لمجام ات الرالي مى  دـ قدرة الكمية  مت ت يير  ذا ال -7
   ؼ منظكمة الت ميـ قبؿ الجام ي ك دـ ال درة  مت التألير  يلج -8
  تماد  مت مركزية اوجراءات مف خزؿ الجام ة يؤخر كؿ خطط التنتيذ بالكمية كي كؽ تطكر اجاال -9
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 (كهيخ انهُذسخ ثبنًطريخ) انىزٌ انُسجً وانترتيت ثيصفىفخ انعىايم انجيئيخ انذاخهيخ (1جذول رقى )

 و
 َقبط انقىح

Strengths 

انىزٌ انُسجي 

 انًرجخ

 َقبط انضعف

Weaknesses 

انىزٌ انُسجي 

 انًرجخ

 0.161 ريكؿ الكمية  مت ا تماد الهياة ال كمية ل ماف الجكدة كاال تمادج 1
الن ص المستمر  ي التنييف كال امميف  ي ظؿ  دـ التكظيؼ كخركج ال امميف 

 لمم اشج
0.074 

2 
لزلة برامج بنظاـ السا ات الم تمدة لت ديـ خريج مطمكب  ي سكؽ ال مؿ 

 )برنامج  ندسة الطاقة كالهندسة اونإلااية ك ندسة ال مارة الرقمية(ج
0.150 

  ؼ قدرة الجهاز اودارم  مت الت امؿ مى الراسب كأساليب اودارة 
الرديلة مى  دـ ال درة  مت االرتتاظ بال امميف المؤقتيف ب د تدريبهـ ل  ؼ 

 ائجكرج
0.070 

3 
بجكار مدينتي الطمبة كالطالبات كقريبة المكقى الج را ي لمكمية  ي ال ايمة ك 

 0.071   ؼ منظكمة المتاب ة كالت ذية الراج ة لم ممية الت ميميةج 0.102 مف المراكز الينا ية )بمدف ال اإلر مف رم اف كالإلركؽ كبدر كال بكر( 

4 
كجكد  يال تدريس متميزة لهـ أبراث تنإلر  ي الدكريات ال ممية الدكلية 

ماتهـ بال مؿ كاستإلارييف لإلركات البناء كالتإلييد باو ا ة إلت مسا 
 كالينا ةج

0.110 
 دـ كتاية قا ات التدريس ئ داد الطزب الرالية كالراجة إلت تزكيد ا 

 بكسااؿ التدريس الرديلة كزيادة  دد ا
0.037 

5 
كجكد مركز لزستإلارات الهندسية كالتدريب بالكمية قاـ بأ ماؿ متميزة  ي 

 ت مى الينا ةجمجاؿ االستإلارا
0.104 

انختاض مرتبات  ياة التدريس كم اكنيهـ ك دـ تتر هـ لمكمية مما يؤدل 
 النختاض  دد ائبراث ال ممية باقساـ الكمية المختمتةج

0.036 

 0.136 كجكد بنية ترتية تسمح باستخداـ كتطبيؽ نظاـ إدارة الم مكماتج 6
ساسية أك ائجهزة  دـ كجكد منظكمة كا رة لمييانة سكاء لمبنية ائ

 الم ممية ك دـ تكا ر  نييف مرتر يفج
0.073 

7 
 –كجكد إدارات مستردلة تسمح بتطكير ال مؿ داخؿ الكمية )كردة الجكدة 

 كردة قياس كت كيـ( –كردة تكنكلكجيا الم مكمات 
0.110 

انختاض ا داد أجهزة التدريب الم ممية بالنسبة ل دد الطزب كانختاض 
نييف كالم اكنيف بائجهزة الم ممية مما ي كؽ ال ممية مستكل إلماـ الت

 الت ميميةج
0.072 

 0.137 كجكد كردات ذات طابى خاص لزيادة مكارد الكمية 8
استمرار اال تماد  مت اال ماؿ الكرقية ك دـ تك ر برامج االلكتركنية لمميكنة 

 0.035 اوداريةج
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 و
 َقبط انقىح

Strengths 

انىزٌ انُسجي 

 انًرجخ

 َقبط انضعف

Weaknesses 

انىزٌ انُسجي 

 انًرجخ

 0.105 ب الت ميميةكجكد اقساـ خدميل متخيية لد ـ ارتياجات الطز 9
تدنت مستكل النظا ة ال امة كالييانة لمرا ؽ الكمية ك دـ كجكد نظاـ كخطة 

 لم ياـ بهذا
0.076 

 0.139 كجكد م امؿ مت ددة لت طية االرتياجات الت ميميةج 10
زيادة ا داد الطزب ي كؽ التكايؿ مى أ  اء  ياة التدريس كالهياة 

 ت ميميجالم اكنة مما يؤلر  مت المستكل ال
0.037 

 0.136 ارتتاع ا داد أ  اء الهياة الم اكنة  ي مختمؼ ائقساـج 11
 دـ كجكد نظاـ كا ح لزستتادة ال يكل مف اومكانيات المتارة لخدمة 

 ال ممية الت ميمية ملؿ كسااؿ ال رضج
0.070 

 0.036 الم امؿ كالكرش وجراء تجارب ت ميميةجن ص الخامات  ي كز مف  0.099 كجكد إدارة  ميا تتسـ بالميداقية كالإلتا ية 12
 0.036   ؼ أداء ا راد االمف  ي تأميف رـر الكميةج 0.139 كجكد اتجاا لدل اودارة لميكنة اال ماؿ اودارية؟ 13
 0.070  دـ تك ر أجهزة راسب مناسبة كطاب ات باودارات المختمتةج     14
 0.071 ل  ابج دـ تت يؿ آلية كا رة لملكاب كا     15

 

إال  واكتيرربرن واإلياررن يقطن وجؼ عإ   متوى كفذن  وايب اكج إرن اكتجإر رن، (15) يقطن ذي  قفبؿ (13)ربإغ كإكإرن يقفط اكقوة ه بفكرغـ  ف اف عيي وبتجإرؿ اك يوؿ اكمفبؽ رتوح أي
( وعإ  ىما ذفف اكووع اإلمتراتر   كإكإرن رظهر تيوؽ يقفط اكقوة إال ايه ر ب عإ  اكخطن 0.863جؼ )( ذي جرف بإغ كيقفط اكو1.629ايه بجمفب اكوزف اك ر ح اإل  فك  كيقفط اكقوة )

 إمتراتر رفت وخطط وبرا ج كإ وا هن  ف خالؿ خطتهف اكتييرمرن.ومكؾ بووع  يقفط اكوجؼاكتييرمرن كإكإرن اكج ؿ عإ  خيض 
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 (كهيخ انهُذسخ ثبنًطريخ) انىزٌ انُسجً وانترتيت ثيخ رجبخان يصفىفخ انعىايم انجيئيخ(2جذول رقى )

 

 اكيرص  ـ
Opportunities 

اكوزف اكيمبي 
 اك ر ح

 اكتهيريات
Threatens 

اكوزف اكيمبي 
 اك ر ح

1 
االتجاا نرك تطكير قكانيف كنظـ الجام ات لتيبح أكلر است زلية كمركنة 

 كقدرة  مت اتخاذ ال رارج
 238ج1

قتياد مما يتسبب  ي  دـ ال درة  مت زيادة الد ـ المالي تباطؤ تطكر اال
 لمميزانيةج

 1121ج1

2 
كجكد سم ة جيدة لكتاءة أساتذة الكمية ريث تـ اختيار كزيريف لمت ميـ ال الي 

كلزلة مف رؤساء الجام ات مف أساتذة الكمية باو ا ة إلت  دد مف 
 جأ  اء لجاف الترقيات لألساتذة كائساتذة المسا ديف

 177ج1
تذبذب الميزانيات السنكية المست بمية الم دمة مف قبؿ الدكلة مما يخمؽ نك ا 
 مف   ؼ ال درة  مت التخطيط المست بمي كي كبات اونتاؽ  ي الكميةج

 1569ج1

قميمياج 3  ز كالمكا آت التي يريمكف  جرة ال  كؿ إلت الجام ات الخاية نظرا لمركا 229ج1 زيادة الطمب  مت خريجي الكميات الم تمدة مرميا كا 
  ميها ب كس الجام ات الرككمية

 1179ج1

4 
ارتماؿ زيادة النإلاط االقتيادم  ي السنكات ال ادمة كنمك الك ي لدل 

الإلركات ال كمية  ف  كااد الت اكف مى الكمية  ي المإلرك ات المختمتة كجهة 
 استإلارية ذات خبرات  ممية متميزةج

 1115ج1 د ا داد الم بكليف بما يتناسب مى قدرة الكمية الت ميةج دـ ال درة  مت تردي 221ج1

5 
التكسى  ي الت اكف مى الجهات التي ت دـ المإلرك ات التنا سية لمبركث 

 ال ممية مما يزيد  رص الريكؿ  مت الد ـ المادمج
 165ج1

التكسى  ي إنإلاء الكميات كالم ا د الخاية بما لها مف إمكانيات مادية 
  اليةج

 1518ج1

6 
االتجاا نرك تنتيذ نظاـ الت ميـ بالسا ات الم تمدة الذم سكؼ يتتح المجاؿ 
لزيادة ميادر التمكيؿ المادم كالذم سيسهـ بدكرا  ي تطكير الت ميـ كبيااتل 

  ي مختمؼ الكميات
 211ج1

ال كانيف الخاية بستر أ  اء  ياة التدريس كاوجازات ال ترا ت 
لطاقات ال ممية داخؿ الكمية مى كجكد قكل جذب االرتياجات الداخمية لهذا ا
 خارجية مف الدكؿ ال ربيةج

 1192ج1

 1111ج1 دـ كجكد أنظمة مرنة كم منة لملكاب كال  اب ماديا كم نكيا  ي ال انكف  161ج1زيادة اوقباؿ  مت برامج السا ات الم تمدة بالكمية كما ينتج  نل مف زيادة  7
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 اكيرص  ـ
Opportunities 

اكوزف اكيمبي 
 اك ر ح

 اكتهيريات
Threatens 

اكوزف اكيمبي 
 اك ر ح

 مى  دـ قدرة الكمية  مت ت يير  ذا ال انكفج المنظـ لمجام ات الرالي دخؿ الكميةج

الكمية  ي أقرب كمية رككمية لممناطؽ الينا ية بمدينة ال بكر كمدينة  8
 ال اإلر مف رم اف كب ض التجم ات الينا ية االخرلج

 1576ج1   ؼ منظكمة الت ميـ قبؿ الجام ي ك دـ ال درة  مت التألير  يلج 214ج1

9 
ية مرتت ة مما يملؿ  رص لتسكيؽ إمكانيات الكمية التنية كجكد كلا ة سكان

 كالتدريبية  ي المجتمى المريطج
 158ج1

اال تماد  مت مركزية اوجراءات مف خزؿ الجام ة يؤخر كؿ خطط التنتيذ 
 بالكمية كي كؽ تطكر اج

 1561ج1

إال  يقطن عإ   متوى كفذن  وايب اكج إرن اكتجإر رن، (9)ييس اكجيي  ف يقفط اكتهيريات  يقطن  قفبؿ (9)إغ ربكإكإرن يرص اك تفجن اكه بفكرغـ  ف اف عيي وبتجإرؿ اك يوؿ اكمفبؽ رتوح أي
( وىو  ف رجكس و وي برئن خفر رن  ش جن و ف ثـ و ب عإ  عإ  اكخطن اكتييرمرن 0.782( ذي جرف بإغ كيقفط اكتهيريكت )1.774ايه بجمفب اكوزف اك ر ح اإل  فك  كيقفط اكيرص )

 .تجقؽ ىماإمتراتر رفت وخطط وبرا ج ومكؾ بووع  كإكإرن إتخفم اإل راءات اكالز ن المتث فر اكيرص واكجي  ف تأثرر اكتهيريات
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 (1.628)    (S)يقفط اكقوة   

 

 (0.863)   (W)يقفط اكوجؼ

 

 (1.773)       (O)اكيرص

 

 امتراتر رن اكتومع واكي و

(3.401) 

 

  رن اكتطورر واكتجمرفامتراتر

(2.636) 

 

 (0.782)      (T)اكتهيريات

 

 امتراتر رن اكثبفت واإلمتقرار

(2.410) 

 

 امتراتر رن اإليك فش

(1.645) 

 

ىياؼ اإلمتراتر رن كإكإرن خالؿ وكمكؾ اك يوؿ اكمفبؽ رتوح اف االمتراتر رن اليمب كإكإرن ىي امتراتر رن اكتومع واكي و   ف رجي  ورورة صرفغن ال SWOTو ف خالؿ تجإرؿ اكػ 
 اكخطن اكجفكرن بجرث تج ؿ عإ  اكتومع ذي اكمرفمفت واك شروعفت اكجفكرن واكجرص عإ  اكي و اك مت ر ك ف تـ  ف إي فزات جفكره.
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كمف لـ ترديد  ، ت البياة الخارجية لمكميةب د أف إنتهت أ  اء  ريؽ التخطيط اوستراتيجت بالكمية مف دراسة كتإلخيص كترميؿ المت يرات كال كامؿ اوستراتيجية 

 جالترص كالتهديدات

 جكب د دراسة الك ى الرا ف لمكمية أمكف الريكؿ  مت ال ديد مف التجكات ،كريث أف التجكة  ت الترؽ بيف الكاقى كالمأمكؿ
 كيملؿ  ،ة التنمية، ككذلؾ أف يككف الخريج بمستكل م يفيتكقى المستتيديف مف الكمية أف ت دـ خدمات كليرة  ت إلتت المجاالت الهندسية كالمرتبطة ب ممي

   ؼ قنكات التكايؿ بيف إدارة الكمية كالجهات المستتيدة مف الخدمات التت ت دمها الكمية السبب الرايست لكجكد  ذا التجكة

  البرلية كخدمة المجتمى كتنمية البياة  إال أف  ناؾ إدارة الكمية تدرؾ تكق ات ال مزء كالمستتيديف مف ريث نك ية الخدمات اوستإلارية ك أف بالر ـ مف
التجكة  ذاتبايف بيف تيكرات إدارة الكمية  يما ير ت ال مزء كالمستتيديف كبيف ترجمة  ذا التيكرات إلت ممارسات جكدة الخدمةج كيرجى السبب  ت  

 إلت مجمك ة ال كامؿ التالية:

 ساسية كتطكير التجهيزات كالم امؿ كالمكتبات كجميى ائنإلطة التت تد ـ الجكدةج  ؼ المكارد كالتمكيؿ الزـز لتك ير البنية ائ 

 ريث أف المجاؿ التطبي ت يتطمب قدر كبير مف  ،نظاـ التيؿ الدراست المطبؽ راليان ال يتيح م ايير أ مت مف المهارة كالم ر ة لدل خريجت كمية الهندسة
 مب ممارسات أطكؿ مف ال مؿجاوستمرارية كالتدريب ال ممت كمتاب ة  ذا يتط

 تبر ت، كتلت ميـ الذاتكل زج  ذا التجكة ترتاج إدارة الكمية إلت إيجاد ميادر أخرل لتمكيؿ ائنإلطة ال ممية كالخدمية ل ماف جكدة الخدمات كزيادة ممارسات ا
  د تـ استنتاج مجمك ة SWOT نتااج كا رة كمرددة لمكمية، كبإستخداـ  لمكيكؿ إلت إستراتيجياتك   ذا التجكة متكسطة بالنسبة لجميى الخدمات التت ت دمها الكميةج

 كالتت تستند  ميها الخطة التنتيذية لمخطة اوستراتيجية مف البدااؿ اوستراتيجية التت يمكف تطبي ها، كما  ك مبيف  يما يمت
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 اكت ررز ذ  اكتجإرـ واكتجإـ 
، كنظػـ ال بػكؿ كالػد ـ الطزبػت كاورإلػاد تماد المؤسست كائكػاديمت لمبػرامجية ال ناير الراكمة لمتميز  ت الت ميـ كالت مـ كمنظكمة  ماف جكدة المخرجات الت ميمية كاو تت مف  ذا ال ا

سػػتراتيجيات الت مػػيـ كالػػت مـديمتائكػػا نػػب ذات يمػػػػة منهػػػػا ج كمػػػػا يإلمػػػؿ  ػػذا المجػػػاؿ جكا، كالتكايػػؿ مػػى الخػػريجيفئمترانػػات، كنظػػـ الت ػػكيـ كاطالػػب، كالخبػػرات ال مميػػة المكتسػػبة كالمتميػػزة لم، كا 
 جكالمزامة  ت اوتارػػػية، ال ػػػدرة  مت المنا سة الدكلية ،المسػػػاكاة، التكسػػػػى  ت المإلاركػػػػة

 الىياؼ اإلمتراتر رن
 منظكمة ت ميمية   الة تطبؽ نظـ  ماف الجكدةج ج1
 ة م تمدة كم امؿ قياسية م تمدة تخدـ متطمبات المجتمى كارتياجات سكؽ ال مؿجبرامج اكاديمي ج2
 منظكمة ت ميمية جاذبة لمطزب الكا ديف كائجانب ج3
 منظكمة ت كيـ رديلة تتماإلت مى اوختبارات الدكلية ج4
 خريػػػػج بمػكايتػػػػات كم يارية متميزة ج5

 

 اكت رز ذ  اكبجث اكجإ   واالبتكفر
تسػػكيؽ مخرجاتػػة ، ، ك لدكلػػة  ػػت البرػػث ال ممػػت كاوبتكػػار ػػت تنتيػػذ خطػػة ا الكميػػةكتبػػادؿ الم ػػارؼ كالنإلػػر ال ممػػت، دكر  ، إنتػػاجالكميػػةاتسػػاع كجػػكدة البرػػث ال ممػػت  ػػت تت ػػمف  ػػذة ال ايػػة 

، كمػا تت ػمف ال ايػة بارليف لإلبداع ال ممت كاالبتكارت لد ـ كترتيز إلباب ال، كتك ير المناخ كاومكانيامراكز البركث كالجام ات ائجنبية، كالإلراكة التا مة مى قطا ات الدكلة ك كالت اكف الدكلت
 برامج الدراسات ال ميا كالب لات ذات يمة بالتطكيرج

 الىياؼ اإلمتراتر رن    
 نظاـ مرف كإلتاؼ لد ـ النإلر كالمإلاركة  ت الدكريات كالمؤتمرات كالندكات ال المية ج1
 قا دة برلية متطكرة بالكمية ج2
 تنكيى ميادر تمكيؿ البرث ال ممت  كاوبتكارتنمية ك  ج3

 نالمتراتر رااكغفرفت والىياؼ  -خف مف
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 اكت رز ذ  اكشراكن اك  ت جرن 
كتإلػػػمؿ الجكانػػػب ذات اليػػػمة بالإلػػػراكة مػػػى المجتمػػػى المرمػػػت كالػػػدكلت كالإلػػػركاء ، كالمجتمػػػى ككػػػؿ الكميػػػةتت ػػػمف  ػػػذا ال ايػػػة مبػػػادلس كقكا ػػػد المسػػػؤلية المجتم يػػػة المسػػػتدامة  ػػػت مجتمػػػى 

 الل ا يل كالتكرية كالتكنكلكجية كدكر ا  ت خدمة المجتمى كتنمية البياةج الكميةكذلؾ إبراز  كية  ،جتمى  ت التطكير كالت ييـ كالمراسبلكمإلاركة الم ،اوستراتيجييف
 

 الىياؼ اإلمتراتر رن
 منظكمة متطكرة قادرة  مت خدمة المجتمى المرمت كاوقميميت ج1
 كالت ييـ لمخطة اوستراتيجية لمكمية مإلاركل مجتم يل ر ي ية  ت التخطيط كالتطكير كالمتاب ل ج2
 زيػػػادة رجػػـ الخدمػات الهػاد ػة الم دمػػة لممجتمػى ج3
 التك ية كالت ريؼ بت اليات كأنإلطة الكمية  ت إطار مف الإلتا ية كالمراسبيةج   ج4
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  ك فف إعياي اكخطن اإلمتراتر رن -مف  يفم
 

 : نمتراتر رالاكإ ين اكجإرف ك
 اكوظرين االمـ ـ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

  تكح  مرمدأجدج 
 أجدج  زء إلريؼ

 أجدج مرمد  مت  بد الرميد
 زينب الرزازأجدج 

 أجدجمجدل بخيت
 ياسر إلبانلأجدج 
  ادؿ رسيفأجدج 
  إلاـ  بد الم زأجدج 

 أجـجدج مرمد  بد الررمف
 أجدج  إلاـ رجاج
 أجدج  زء مندكر

 أجدج  بد الظا ر ميطتت
 أجدج ميطتت أرمد إسما يؿ
 السيدة / منت أرمد مرمكد

 ااـ ب مؿ  ميد الكميةال 
 ككيؿ الكمية الدراسات ال ميا

  ككيؿ الكمية لإلاكف خدمة المجتمى كتنمية البياة
 ك رايس قسـ الهندسة الم مارية ككيؿ الكمية لإلاكف الت ميـ كالطزب

 رايس قسـ  ندسة السيارات كالجرارات
 رايس قسـ  ندسة التيميـ الميكانيكت

 يةرايس قسـ  ندسة ال كل الميكانيك
 رايس قسـ  ندسة ال مـك ائساسية

  ندسة الطاقةمنسؽ برنامج 
 الهندسة اونإلااية منسؽ برنامج

 منسؽ برنامج  ندسة ال مارة الرقمية
 مدير كردة الجكدة

 مدير مركز اوستإلارات الهندسية
 مدير  اـ الكمية
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 اكإ يه اكتييرمرن  
 اكوظرين االمـ ـ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 أجدج سمير الدمرداش
 أجدج  اناة رمدل
 أجدج ال دؿ ربيى

 أجدج مرمد  مت  بد الرميد
 أجدج ياسر إلبانة

 أجدج  ياـ مرست
 أجدج  إلاـ  بد الم ز

 أجدج مرمكد طل
 أجدج  بد الظا ر ميطتت

 أجـجدج منت منيكر
 أجـجدج أرمد اليكاؼ

 أجـجدج مرمد  بد الررمف
 أجـجدج أسامة اسما يؿ

 دج أرمد  بد ال ميـ
 دج مرمد طنطاكل

 دج  بة  اركؽ
 دج مرمكد زكت

 زينب أميفالسيدة / 

 أستاذ ب سـ  ندسة السيارات كالجرارات كنااب رايس الجام ة لإلاكف الت ميـ كالطزب السابؽ
 أستاذ ب سـ الهندسة الم مارية كككيؿ الكمية لإلاكف الدراسات ال ميا كالبركث ائسبؽ

 تيميـ كالميكانيكت كرايس ال سـ ائسبؽأستاذ ب سـ ال
 ككيؿ الكمية لإلاكف خدمة المجتمى كتنمية البياة

 رايس قسـ التيميـ الميكانيكت
 أستاذ ب سـ  ندسة السيارات كالجرارات

 رايس قسـ التيزي ا كالريا يات
 أستاذ ب سـ الهندسة الم مارية

 قااـ ب مؿ مدير كردة  ماف الجكدة
 ندسة المدنيةأستاذ مسا د ب سـ اله

 أستاذ المسا د ب سـ التيميـ الميكانيكت
 أستاذ المسا د ب سـ  ندسة ال كل كالميكانيكية
 أستاذ المسا د ب سـ  ندسة ال كل كالميكانيكية

 مدرس ب سـ الهندسة المدنية
 مدرس ب سـ الهندسة المدنية

 مدرس ب سـ الهندسة الم مارية
 مدرس ب سـ التيزي ا كالريا يات

 مؿ المدير اودارل لكردة  ماف الجكدةقااـ ب 
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 وكفيت ىمه اك   وعفت كفكتفك :وك  ذ  اك رجإن ال تـ امتراح    وعفت كإخطن اكتييرمرن  
 اكمفية اك شفركرف اكغفرفت ـ
1- 

 التميز  ت الت ميـ كالت مـ

  أجدج سمير الدمرداش .1

 أجدج  إلاـ  بد الم زج2

 أجدج  بد الظا ر ميطتتج3
 رأجـجدج منت منيك ج4

 أجـجدج مرمد  بد الررمفج5
 دج  بة  اركؽج6

2- 

 التميز  ت البرث ال ممت كاالبتكار

 أجدج  اناة رمدل ج1
 أجدج ياسر إلبانة ج2
 أجدج  ياـ مرست ج3
 أجـجدج أسامة اسما يؿ ج4
 أجـجدج أرمد اليكاؼ ج5
 دج أرمد  بد ال ميـ ج6

3- 

 التميز  ت الإلراكة المجتم ية

 أجدج ال دؿ ربيى ج1
 أجدج مرمد  مت  بد الرميد ج2
 دج مرمكد طلأج ج3
 دج مرمد طنطاكل ج4
 دج مرمكد زكت ج5
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 وى   كوين  ف: 16/4/2018( بتفررخ 8إلعياي اكخطن اكتييريرن كإخطن االمتراتر رن طبقف  كقرار   إس اككإرن رمـ )تـ تشكرؿ ك ين 

 ممـ اكهييمن اك ييرن 
 دج مرمد طنطاكل – دج أرمد  بد ال ميـ –جد/  بد الظا ر  زالديف ميطتت أ

 ـ اكهييمن اك ج فررن :مم
 دج/  بل  اركؽ  – أجدج مرمكد طل

 ممـ ىييمن اكقوى اك ركفيركرن 
 دج/ أسامل إسما يؿ أجـج – مفأجـجدج مرمد  بد الرر

 ممـ اكتص رـ اك ركفيرك  
 دج/ أرمد اليكاؼأجـج –أجدج ياسر مرمد إلبانل 
 ممـ اكمرفرات واك رارات 

 رمد اليكاؼأجـجدج أ –أجدج مرمد  مت  بد الرميد 
 ممـ اكيرزرقف واكررفورفت : 

 دج مرمكد زكت –أجدج  إلاـ  بد الم ز 
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 اكمرفمفت اكجف ن:

 وذ    فؿ اكتجإرـ واكتجإـ:

 اكمرفمفت اكجف ه ككإرن اكهييمن بفك طررن -مفبجف  
 

 
 

 
 

 
ت انة بكردة اوستراتيجية  مت المستكل التنتيذم كمبدأ الت كيـ الذاتي لألداء الكمت لممؤسسة باالس ةدار خذ بمبدأ التخطيط االستراتيجي  مت المستكل المؤسسي كمبدأ اوتمتـز قيادات الكمية بائ .1

 جةلجكدا
 ذا الم ايير بال دالة كالمك ك يةجف تتيؼ  أكاودارية ك  ةكاديميالختيار ال يادات ائ ةت مؿ الكمية  مت زيادة ال درا المؤسسية بإ زف م ايير مكل  ج2

 إلرية تخدـ التكييؼ الكظيتي كالمهارات المستهد ة لكؿ كظيتةجت مؿ الكمية  مت ر ى كتاءة ال يادات اودارية كال امميف بها باستمرار بإ زف خطط متكاممة لمتنمية الب ج3

 جة راد الهيكؿ كترديد المهاـ كالسمطات بيكرة تتزاـ مى طبي ة الكمية ال ممية كال مميألتطكير ائداء كتنظيـ ال زقة بيف كردات ك  ةكردات جديدة الزم ة ا إتطكر الكمية الهيكؿ التنظيمي ب ج4

 
 

 
 

 
لت خريج متميز قادر  مت المنا سة  ت سكؽ ال مؿ مى تبنت إدة التا مية الت ميمية بتطكير البرامج الدراسية كترسينها باستمرار كتطكير البنية الترتية الخادمة لها كيكال تمتـز الكمية بزيا ج1

 جكد تكييؼ مكلؽ كم مف لهذا البرامججكما تمتـز بتطكير البرامج باستمرار استجابة لمت يرات سكؽ ال مؿ مى ك  NARSالم ايير االكاديميل ال كمية 
 جمطزب كلذكل االرتياجات الخايةلر الد ـ ت مؿ الكمية  مت مراج ل كترديث سياسات ال بكؿ كالتركيؿ كالت امؿ مى الطزب الكا ديف  ت مررمتي البكالكريكس كالدراسات ال ميا كتك ي ج2

التهػـ كاالبتكػار لػدل  ةالهندسػة كتتبنػت أنمػاط الت مػيـ الرديلػة كتبنػت تنميػة قػدر  ة ميـ الذاتي كالمهارات ال ممية التػي ترتاجهػا مهنػالت ةلمت ميـ كالت مـ تركز  مت تنمي ةت ى الكمية استراتيجي ج3
 ػص اومكانػات الم مميػة كمػا  ػاكنيف كنالطالب كتإلمؿ  ذا االستراتيجيات آلية تس ت لرؿ مإلكزت الكلا ة ال ددية الزاادة كالدركس الخيكيػية كقيػكر أداء ب ػض  ياػل التػدريس كالم
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ساب ل ػتهـ بػالرد  مػيهـ كت ػديـ الرمػكؿ تإلمؿ تطكير أساليب ت كيـ الطزب كالتركيز  مت قياس التهـ لدل الطالب ككذلؾ ت مؿ  مت كجكد آلية لتإلجيى الطزب  مت طرح مإلاكمهـ كاكت
  ت أسرع كقتج

 تدريس لتر يؽ المخرجات المستهد ة لمت ميـ كالبرث ال ممي كخطط لت ييف  يال التدريس كالم اكنيف مست بز جدارا الكمية ب مؿ خطط لتنميل مهارات ككتاءات  يال الإت ـك  ج4

 
 ةلمبرػث ال ممػت المتطػكر كتنميػ ةيجابيػإ ةاػكذلػؾ مػف خػزؿ تػك ير بي ةببرػكث تطبي يػل مإلػترك ةكرػؿ مإلػاكؿ اليػنا  ةلػراء ال مػـك الهندسػيإ ياػل التػدريس  ػت  ةمسػا م ة مت زياد ةت مؿ الكمي -1

 جلذلؾ كال مؿ  مت تإلجي هـ بالت دير الم نكل كالمادل ةالمكارد الززم
 كالنإلرج ةالتكري ةالتدريس كال امميف بر كؽ الممكي ةتردد التزاـ  يا ةكم تمد ةبا زف م ايير مكل  ةتمتـز الكمي -2

 
طػػراؼ المسػػتتيدة  ػػي تطػػكير البػػرامج الت ميميػػة كالبرليػػة ككػػذلؾ يػػتـ االسػػتتادة مػػف إمكانيػػات الكميػػة  ػػي كالمجتمػػى المرػػيط بريػػث تإلػػارؾ ائ ةليػػنا ا ةمتكاممػػة لخدمػػ ةير خطػػت ػػـك الكميػػة بتطػػك  -1

 جاالستإلارات الهندسية كالتدريب المهني كخدمل المجتمى
  يؽ كتاية المكارد المالية السنكية ئنإلطة ألخطل اوستراتيجيةجت ى إدارة الكمية خطة لزيادة المكارد المالية ذاتيا لتر -2

 

 وذ    فؿ اكبجث اكجإ  

 :وذ    فؿ خي ن اك  ت ع وتي رن اكبرئن
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 اك ف جن نر ربفمترات نراككإ نر رامترات ارتبفط
دارة كأ  ػاء  ياػة ة مػف قبػؿ اوـ مراج ػة الرؤيػة كالرسػاللك ى استراتيجية لمكميػة  ػت المررمػة ال ادمػة كػاف البػد مػف مراج ػة الرؤيػة كالرسػالة كال ايػات لك ػى اال ػداؼ االسػتراتيجية لمكميػة، كقػد تػ

ميػػة كبػػاقت المسػػتتيديف ) البياػػة الخارجيػػة ( كقػػد ا تمػػد التػػدريس كالطػػزب كال ػػامميف بالكميػػة ) البياةالداخميػػة( ككػػذلؾ مػػف قبػػؿ الإلػػركات كالمؤسسػػات الهندسػػية كاليػػنا ية التػػت ي مػػؿ بهػػا خريجػػك الك
 الخطةج مجمس الكمية الرؤية كالرسالة المكجكدة  ت بداية ت رير

 مت ت ديـ برامج دراسية  الية الجكدة لمكيكؿ  افف كز الرسالتيف تركز أمراج ة رؤية الكمية كرسالتها مى رؤية الجام ة كرسالتها يت ح كجكد تناسؽ كا ح بيف رؤية الكمية كرؤية الجام ة كما كب
التػدريس  ػت مجػالت الت مػيـ كالبرػث ال ممػت ك مػت المإلػاركة الت الػة  ػت خدمػة المجتمػى المرػيط كمؤسسػات  لت خريج متميز قادر  مت المنا سػة  ػت سػكؽ ال مػؿ ك مػت ر ػى كتػاءة أ  ػاء  ياػةإ

 الينا ة كإلركات التإلييدج 
كلػر مػف ن ػاط أال ػ ؼ ف ن ػاط أتنمكيػة تكسػ ية ريػث يجب اف تككف لت أف الخطة االستراتيجية لمكمية إ( الذل قامت بل مجمك ة التخطيط االستراتيجت خمص  SWOTف الترميؿ البيات )أكما 
مية كالتكسى لمػا  يهػا مػف اما الترص المتارة كالتهديدات  هت ت ريبُا متساكية ك ذا التكجل متسؽ مى تكجل الجام ة ريث اف خطة الجام ة ت ـك  مت استراتيجية التنلمت مب  مت  ذا المإلكمة   كةال

 جخرلتخييات يندر كجكد ا  ت الجام ات الميرية ائ
 

 ري اك صفير اك تفجن كتوذرر اكت ورؿ.تجي  ج1
 تت:ك ت كاآلتـ ترديد الميادر المتارة لتك ير التمكيؿ  ي الكقت الرا ف 

 مركز االستإلارات الهندسية 
 الكردات ذات الطابى الخاص 
  (ج ندسة ال مارة الرقمية –  ندسة إنإلااية - ندسة الطاقة امج الجديدة بالسا ات الم تمدة )البر 

 

 خطط اكتطورر واكتجمرف وكما يظفـ اك تفبجن واكتقورـ: تجيري أوكرفت ج2
لتجديػد يتخممهػا ت ػدـ الكميػة لمهياػة لز تمػاد  سػنكاتخمػس كالتػي سػتنتذ خػزؿ  جاز ا  ي منظكمة خطط التطكير كالترسيف كالمتاب ة كالت ػكيـ التاليػة: نإتـ ترديد أكليات التطكير كالترسيف كالتي يمكف 

 ج داؼكلكيات كمدة التنتيذ كالمساكؿ  نل لكؿ  دؼ مف ائئية المر  ة مك ح بها ائ داؼ كاكالخطة التنتيذ او تماد
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انغبيبد 

 انعبيخ
 األَشطخ وانًهبو األهذاف اإلستراتيجيخ

 مئوكرن  انفترح انسيُيخ  
 اكتييرم

يؤشراد انًتبثعخ 

 وتقييى األداء

 اإلَجبزاد

 إنً يٍ
يستىي  

 زاإلَجب

أسجبة عذو 

 اإلَجبز

انتًييس 

فً انتعهيى 

 وانتعهى

يُظٕيخ رؼهيًيخ فؼبنخ رطجك 

 َظى ضًبٌ انغٕدح.

 رطٕيش ٔييكُخ اػًبل ٔحذح ضًبٌ انغٕدح.
أكتىير 

2018 

أكتىثر 

2023 

مدير وحدة 
 الجودة

لٕاػذ ثيبَبد عًيغ 

يغزُذاد أػًبل ٔحذح 

 انغٕدح.
    

انغٕدح ػًم الئحخ يبنيخ ٔإداسيخ نٕحذح ضًبٌ 

 نزحميك أْذافٓب
أكتىير 

2018 

أكتىثر 

2023 
مدير وحدة 

 الجودة

إعزذايخ فبػهيخ ٔحذح 

 انغٕدح
    

رذسيت انؼبيهيٍ ثٕحذح ضًبٌ انغٕدح ػهٗ أحذس 

 َظى انًزبثؼخ ٔيزطهجبرٓب
أكتىير 

2018 

أكتىثر 

2023 

مدير وحدة 
 التدريب 

ػذد انؼبيهيٍ 

انًذسثيٍ ػهٗ َظى 

 انًزبثؼخ ٔانزمييى
    

ثشايظ اكبديًيخ يؼزًذح ٔيؼبيم 

ليبعيخ يؼزًذح رخذو يزطهجبد 

انًغزًغ ٔاحزيبعبد عٕق 

 انؼًم.

 أٔ انًحهي ٔ/ ثشايظ نإلػزًبد 3رأْيم ػذد 

 انذٔنٗ
يُبير 

2019 

يُبير 

2022 
     ػذد انجشايظ انًؼزًذح منسقى البرامج

 2018يبيى  يؼًم نإلػزًبد انذٔنٗ 3رأْيم ػذد 
يبيى 

2021 
     ػذد انًؼبيم انًؼزًذح فى المعاملمشر

ثشايظ عذيذح ثًشاحم  4إعزحذاس ػذد 

انجكبنٕسيٕط ٔانذساعبد انؼهيب في رخصصبد 

 حذيضخ ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح

فجراير 

2019 

يبيى 

2022 

وكيلى الكلية 
للدراسات العليا 
 وشئون الطالب

ػذد انجشايظ انغذيذح 

 انًضبفخ
  

 خ نًجُٗ انٕسػ ٔانغيبسادرطٕيش انجُيخ انزحزي

 ٔرطٕيش يؼًم لغى عيبساد ٔعشاساد
  

وكيلى الكلية 
للدراسات العليا 
  وشئون الطالب
 مدير عام الكلية

صيبدح ػذد انطالة ٔصيبدح 

انخذيبد ٔٔانزذسيت 

انًمذو نهطالة ٔانًغزًغ 

 انخبسعٗ 

    

يُظٕيخ رؼهيًيخ عبرثخ نهطالة 

 انٕافذيٍ ٔاألعبَت

جشايظ انزؼهيًيخ انًخزهفخ نزغزٕػت رطٕيش نٕائح ان

 انطالة انٕافذيٍ ٔاألعبَت
 2019يبيى 

أكتىثر 

2022 

وكيلى الكلية 
للدراسات العليا 
 وشئون الطالب

أػذاد ٔرُٕع انطهجخ 

 انٕافذيٍ
    

 2019يبيى  إَشبء ٔحذح نهزؼهيى ػٍ ثؼذ
أكتىثر 

2020 

وكيل الكلية  
 لشئون الطالب

 واألقسام العلمية

غزفيذيٍ يٍ َغجخ انً

انًؼهٕيبد ٔانجشايظ 

ٔانًمشساد  انًزبحخ

 االنكزشَٔيخ انًفؼهخ
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انغبيبد 

 انعبيخ
 األَشطخ وانًهبو األهذاف اإلستراتيجيخ

 مئوكرن  انفترح انسيُيخ  
 اكتييرم

يؤشراد انًتبثعخ 

 وتقييى األداء

 اإلَجبزاد

 إنً يٍ
يستىي  

 زاإلَجب

أسجبة عذو 

 اإلَجبز

رطٕيش انًٕلغ األنكزشَٔٗ َٔظبو لٕاػذ انجيبَبد 

 نخذيخ انزؼهيى ػٍ ثؼذ
ديسًجر 

2018 

سجتًجر 

2019 

مدير وحدة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

َغجخ انضيبدح في ػذد 

صٔاس انًٕلغ 

 اإلنكزشَٔٗ
    

حذيضخ رزًبشٗ  يُظٕيخ رمٕيى

 يغ اإلخزجبساد انذٔنيخ

 رذػيى ٔحذح انميبط ٔانزمٕيى ثزًُيخ لذسارٓب
أكتىثر 

2018 

يُبير 

2019 

مدير وحدة 
 القياس والتتقويم

ػذد انًؤْهيٍ ثٕحذح 

 انميبط ٔانزمٕيى
    

رذسيت انؼبيهيٍ ثٕحذح انزمٕيى ػهٗ أحذس َظى 

 انزمٕيى ٔانًزبثؼخ
أكتىثر 

2018 

أكتىثر 

2023 

ير وحدة مد
 القياس والتتقويم

ػذد انذٔساد 

انزذسيجيخ ٔانًغزفيذيٍ 

 يُٓب
    

رطٕيش يُظٕيخ انكُزشٔل ٔانخشيغيٍ نًٕاكجخ 

 انًطهجبد انؼصشيخ
أكتىثر 

2018 

أكتىثر 

2020 

وكيل الكلية  
 لشئون الطالب

َغجخ اإلخزصبس في 

 ٔلذ إػالٌ انُزيغخ
    

خشيــــظ ثًـٕاصفــــبد 

 حٔيؼيبسيخ يزًيض

ليبط يزطهجبد عٕق انؼًم إلعزحذاس ثشايظ 

 أكبديًيخ يشرجطخ ثغٕق انؼًم
يبرش 

2019 

يىنيى 

2019 

يذيش ٔحذح 

 انغٕدح

ػذد انجشايظ 

 األكبديًيخ انغذيذح

َٔغجخ االلجبل ػهي 

 االنزحبق ثٓب

    

رفؼيم انخطخ انزذسيجيخ انغُٕيّ نزًُيّ يٓبساد 

انطبنت ٔانخشيظ نيٕاكت رطٕساد ٔيزغيشاد 

 يزطهجبد عٕق انؼًم.

سجتًجر 

2019 

سجتًجر 

2023 

يذيش ٔحذح 

 انزذسيت

َغجخ انخشيغيٍ 
انًهزحميٍ ثغٕق 

 انؼًم
    

إػذاد ثشٔرٕكٕالد يغ أصحبة عٕق انؼًم  

 ثشأٌ انزشغيم ٔانزٕظيف
إثريم 

2019 

سجتًجر 

2019 

ٔكيم انكهيخ 

نخذيخ شئٌٕ 

 انًغزًغ ٔانجيئخ

َغجخ انخشيغيٍ 

انًهزحميٍ ثغٕق 

 ًمانؼ

    

انتًيس فً 

انجذج 

انعهًً 

 واالثتكبر

َظبو يشٌ ٔشفبف نذػى انُشش 

ٔانًشبسكخ فٗ انذٔسيبد 

 ٔانًؤرًشاد ٔانُذٔاد انؼبنًيخ

إلشاس ٔرطجيك لٕاػذ شفبفخ نحٕافض انُشش انذٔنٗ 

 ٔانًشبسكخ في انًؤرًشاد انؼبنًيخ
يُبير 

2019 

يُبير 

2020 

وكيل الكلية 
 للدراسات العليا

نؼهًٗ حغى انجحش ا

انًُشٕس فٗ انًغالد 

 انًحكًخ
    

إَشبء يُظٕيخ انيخ نشصذ ٔرغًيغ األَشطخ 

 انجحضيخ ٔيب يزى َششِ دٔنيب أ يحهيب
يُبير 

2020 

يُبير 

2021 

وكيل الكلية 
 للدراسات العليا

ػذد األثحبس انًُشٕسح 
نكم ػضٕ يٍ أػضبء 

 ْيئخ انزذسيظ 
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انغبيبد 

 انعبيخ
 األَشطخ وانًهبو األهذاف اإلستراتيجيخ

 مئوكرن  انفترح انسيُيخ  
 اكتييرم

يؤشراد انًتبثعخ 

 وتقييى األداء

 اإلَجبزاد

 إنً يٍ
يستىي  

 زاإلَجب

أسجبة عذو 

 اإلَجبز

خ ٔحمٕق انطجغ رًُيخ صمبفخ احزشاو انًهكيخ انفكشي

 Pligarismٔانُشش يٍ خالل اعزخذاو ثشايظ 
يُبير 

2019 

اكتىثر 

2019 

مدير وحدة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

ػذد يغزخذيٗ 

، َغجخ انجشَبيظ

األثحبس ٔانشعبئم 

انزي يطجك ػهيٓب 

 انجشَبيظ

    

 لبػذح ثحضيخ يزطٕسح ثبنكهيخ

 إَشبء لبػذح ثيبَبد نهذساعبد انؼهيب
يبرش 

2019 

ًجر سجت

2019 

ٔكيم انكهيخ 

نهذساعبد 

 انؼهيب

لٕاػذ ثيبَبد كبيهخ 

 يحذصخ نالثحبس
    

رحذيش انخطخ انجحضيخ نهكهيخ ٔسثطٓب ثغٕق انؼًم 

 انًحهٗ ٔاإللهيًٗ ٔانذٔنٗ
سجتًجر 

2018 

يبرش 

2019 

ٔكيم انكهيخ 

نهذساعبد 

، ٔاأللغبو انؼهيب

 انؼهًيخ

َغجخ يشبسكخ انكهيخ 

 فٗ عٕق انؼًم
    

 بء ششاكبد اعزشاريغيخ فٗ يغبالد رًيض انكهيخثُ
يبرش 

2019 

يبرش 

2020 
 عميد الكلية

ػذد انششاكبد 

انًٕلؼخ خالل يذح 

 انخطخ
    

انزٕعغ فٗ ثشايظ انذساعبد انؼهيب فٗ انًغبالد 

 انجحضيخ انًزمذيخ
يُبير 

2019 

يىنيى 

2020 

وكيل الكلية 

، للدراسات العليا

ٔاأللغبو 

 انؼهًيخ

انذساعبد  ػذد ثشايظ

 انؼهيب انزي رى إضبفزٓب
    

رًكيٍ طالة انذسعخ انغبيؼيخ األٔنٗ ٔانذساعبد 

 انؼهيب يٍ انًشبسكخ فٗ انًششٔػبد انجحضيخ
اكتىثر 

2018 

اكتىثر 

2023 

وكيل الكلية 
 للدراسات العليا

ػذد انطالة 

انًشبسكيٍ في 

 يششٔػبد ثحضيخ
    

رًُيخ ٔرُٕيغ يصبدس رًٕيم 

 ٗ  ٔاإلثزكبسانجحش انؼهً
 ٔانجيُيخ رًُيخ لطبع انذساعبد انؼهيب 

سجتًجر 

2018 

سجتًجر 

2019 

ٔكيم انكهيخ 

نهذساعبد 

 انؼهيب

ػذد انجشايظ 

 األكبديًيخ انغذيذح
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انغبيبد 

 انعبيخ
 األَشطخ وانًهبو األهذاف اإلستراتيجيخ

 مئوكرن  انفترح انسيُيخ  
 اكتييرم

يؤشراد انًتبثعخ 

 وتقييى األداء

 اإلَجبزاد

 إنً يٍ
يستىي  

 زاإلَجب

أسجبة عذو 

 اإلَجبز

انزٕاصم يغ انغٓبد راد انصهخ يحهيبً ٔدٔنيبً 

 انًششٔػبد ٔانجحٕس انؼهًيّ ٔاإلثزكبسزًٕيم ن
اكتىثر 

2019 

اكتىثر 

2021 

نكهيخ ٔكيم ا

نشئٌٕ خذيخ 

 انًغزًغ

ػذد عٓبد انششاكخ 

، ٔػذد انخبسعيخ

 انجحٕس انًًٕنخ
    

انزٕعغ في انجحٕس انًشزشكخ يغ لطبػبد انذٔنخ 

 ٔانًؤعغبد انخبسعيخ
يُبير 

2019 

سجتًجر 

2019 

ٔكيم انكهيخ 

نشئٌٕ خذيخ 

 انًغزًغ

 يب رى رغٕيمّػذد 

 يٍ ثحٕس
    

 سيخانحصٕل ػهٗ يشبسيغ ثحضيخ إثزكب
سجتًجر 

2019 

يُبير 

2023 

ٔكيم انكهيخ 

 نهذساعبد انؼهيب

يب رى رطجيمخ يٍ خطخ 

 انكهيخ انجحضيخ
    

انتًيس فً 

انشراكخ 

 انًجتًعيخ

يُظٕيخ يزطٕسح لبدسح ػهٗ 

خذيخ انًغزًغ انًحهٗ 

 ٔاإللهيًيٗ

 رطٕيش انٕحذاد راد انطبثغ انخبص ثبنكهيخ
َىفًجر 

2018 

َىفًجر 

2019 

وكيل الكلية 
 مة المجتمعلخد

غجخ سضبء َ - 

انًزؼبيهيٍ يغ 

انٕحذاد راد انطبثغ 

 انخبص

َغجخ صيبدح ػبئذ  -

انٕحذاد راد انطبثغ 

 انخبص

    

 رطٕيش انًشاكض اإلعزشبسيّ انًزخصصّ ثبنكهيخ
اكتىثر 

2018 

يبيى 

2019 

وكيل الكلية 
 لخدمة المجتمع

َغجخ صيبدح انؼبئذ يٍ 

 انًشاكض اإلعزشبسيخ
    

ٔحذاد رذسيت ٔرًُيخ نهًٓبساد انُٓذعيخ إَشبء 

 نزحميك انزؼهى انًغزذاو
ديسًجر 

2018 

ديسًجر 

2019 

مدير مشروع 
تنمية مركز 

 المهارات

انطالة  ػذد

 انًزذسثيٍ ثبنٕحذح
    

يشبسكّ يغزًؼيّ حميميخ فٗ 

انزخطيظ ٔانزطٕيش ٔانًزبثؼّ 

ٔانزمييى نهخطخ اإلعزشاريغيخ 

 نهكهيخ

ًؼيّ نهًشبسكخ فٗ انهغبٌ رشغيغ األطشاف انًغز

 ٔانًغبنظ انحبكًّ ثبنكهيخ
يُبير 

2019 

يُبير 

2021 
 عميد الكلية

اػذاد انًشبسكيٍ في 

انهغبٌ ٔانًغبنظ يٍ 

 خبسط انكهيخ
    

رطٕيش انهٕائح انحبكًخ نهًشبسكخ ثًشَٔخ في 

 انزًُيخ انًغزًؼيخ ٔحم يشكالد انًغزًغ 
فجراير 

2019 

َىفًجر 

2019 

وكيل الكلية 
 خدمة المجتمعل

أػذاد انششاكبد 

 ٔانذاػًيٍ نهغبيؼخ
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انغبيبد 

 انعبيخ
 األَشطخ وانًهبو األهذاف اإلستراتيجيخ

 مئوكرن  انفترح انسيُيخ  
 اكتييرم

يؤشراد انًتبثعخ 

 وتقييى األداء

 اإلَجبزاد

 إنً يٍ
يستىي  

 زاإلَجب

أسجبة عذو 

 اإلَجبز

 صيبدح انزفبػم يغ انًغزًغ نهًشبسكخ في رطٕيشِ 
اكتىثر 

2018 

اكتىثر 

2023 

وكيل الكلية 
 لخدمة المجتمع

ػذد اإلرفبلبد أٔ 

انًششٔػبد انًُفزح 

ثبنًشبسكخ يغ 

 انًغزًغ انخبسعي

    

خ إػذاد ثشٔرٕكٕالد رؼبٌٔ يغ عبيؼبد دٔني

 ٔإلهيًيخ
يبرش 

2019 

سجتًجر 

2019 

ٔكيم انكهيخ 

نهذساعبد 

 انؼهيب

انضيبساد انًزجبدنخ 

إسرفبع  َغجخ  –

 رٕظيف انخشيغيٍ

    

صيـــبدح حغــى انخذيـبد 

 انٓـبدفـخ انًمذيــخ نهًغزًـغ

 رًُيخ لطبع شئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔانجيئخ
يُبير 

2019 

يُبير 

2020 

ٔكيم انكهيخ 

نخذيخ شئٌٕ 

 ًغ ٔانجيئخانًغز

ػذد اإلرفبليبد يغ 

 انششكبء
    

سػبيخ ٔرًُيخ اإلثزكبساد ٔإَشبء ًَبرط فٗ ْزا 

 انصذد
 2019يبيى 

َىفًجر 

2020 

ٔكيم انكهيخ 

نخذيخ شئٌٕ 

 انًغزًغ ٔانجيئخ

 ػذد اإلثزكبساد

    

 إعزًشاسيخ انزأْيم انٕظيفٗ نهخشيغيٍ
سجتًجر 

2019 

سجتًجر 

2023 

ٔكيم انكهيخ 

ٌٕ نخذيخ شئ

 انًغزًغ ٔانجيئخ

ػذد انًغزبصيٍ 

 نهجشَبيظ
    

 انزٕاصم يغ انخشيغئٍاإلَزًبء رًُيخ 
يبرش 

2019 

سجتًجر 

2023 

ٔكيم انكهيخ 

نخذيخ شئٌٕ 

 انًغزًغ ٔانجيئخ

ػذد انهمبءاد 

انغُٕيخ يغ 

حغى  -انخشيغيٍ 

انزفبػم يغ 

     انخشيغيٍ

انزٕػيخ ٔانزؼشيف ثفؼبنيبد 

بس يٍ ٔأَشطخ انكهيخ فٗ إط

 انشفبفيخ ٔانًحبعجيخ.  

 رطٕيشيشكض انزذسيت ٔاإلعزشبساد انُٓذعيخ
يُبيش 

2019 

اكزٕثش 

2019 
 ػًيذ انكهيخ

ػذد انًششٔػبد 

ػذد  -انًُفزح

     انذٔساد انزذسيجيخ
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انغبيبد 

 انعبيخ
 األَشطخ وانًهبو األهذاف اإلستراتيجيخ

 مئوكرن  انفترح انسيُيخ  
 اكتييرم

يؤشراد انًتبثعخ 

 وتقييى األداء

 اإلَجبزاد

 إنً يٍ
يستىي  

 زاإلَجب

أسجبة عذو 

 اإلَجبز

 داخهيب ٔخبسعيب.أَشطخ انكهيخ ذػبيخ ٔانزؼشيف ثان
يبسط 

2019 

يبسط 

2023 
 ػًيذ انكهيخ

ػذد انُذٔاد 

حغى  -ٔانفبػهيبد

انًؼهٕيبد ػهٗ 

     انًٕلغ االنكزشَٔي

 يشبسكخ انكهيخ فٗ رًُيخ انًغزًغ انًحهٗ 
يبسط 

2019 

يُبيش 

2021 

ٔكيم انكهيخ 

نخذيخ شئٌٕ 

 انًغزًغ ٔانجيئخ

حغى يغبًْخ انكهيخ 

 فٗ انزًُيخ
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 عوفء ىرئن اكتيررس اكجفصإوف عإ   يفصب اعتبفررن و وائز بفكيوكن.أاكمفية *  
  نعوفء ىرئن اكتيررس اكجفصإرف عإ   يفصب اعتبفررن بفكيوكأاكمفية أ. 

 رايس جام ة رمكاف               أجدج  بد الرزاؽ  بد التتاح إبرا يـ         1 
 رايس جام ة رمكاف أجدج رسف مرمد رسيف رسنت 2
رايس جام ة  -مة الميرية بالجام ة االمريكية بال ا رة مملؿ الركك  –ائميف ال اـ وتراد الجام ات ال ربية  أجدج  مرك  زت سزمة 3

 ك  ك مجمس الإلكرل -كزير الت ميـ ال الت  -رمكاف 
 كاالسكاف رايس مركز بركث البناء -نااب رايس الجام ة الترنسية  أجد ميطتت أد ـ الدمرداش 4
 مستإلار ل ا ت بركسيا  -رايس الجام ة الركسية   أجدج إلريؼ مرمد رممت 5
 ججام ة رمكافرايس  -كزير الت ميـ ال الت   أجدج مرمد  بد الرميد النإلار 6
 لمتخطيط االستراتيجتكزير الت ميـ مستإلار  أجدج جزؿ  بد الرميد  بد الزا 7
 المجمس اال مت لمجام اتبخبير بمإلركع  التطكير المستمر  أجدج تهانت  هيـ يكسؼ 8
 المستإلار الل ا ت لمدكلة  ت انجمترا -رايس جام ة ائ راـ الكندية نااب  أجدج  زء الديف  مت الجندل 9
   ك المجنة ال ممية الدامة لألساتذة ائساتذة المسا ديف لهندسة ال كل الميكانيكية كالسيارات كالطيراف أجدج  ايدة  بد الرتيظ مرمد 10
 مستإلار ل ا ت لمدكلة  ت النمسا أجدج سهير أرمد مرمد منيكر 11
 خبير بمإلركع التطكير المستمر بالت ميـ ال الت -رايس قطاع الت ميـ التنت بكزارة التربية كالت ميـ  أجدج مجدل بخيت  بدا  بد الهادل 12
 كالهجرة لإلؤكف التدريب كمستإلار كزير ال مؿرايس قطاع الت ميـ التنت بكزارة التربية كالت ميـ  أجدج  انت أرمد مرمد منيب 13
 الممرؽ الل ا ت لمدكلة  ت انجمترا    -المستإلار الل ا ت لمدكلة  ت إنجمترا  در سيد  مت يالح مطرأجـجد نا 14
 نااب رايس جام ة رمكاف لإلاكف الت ميـ كالطزب أجدج سمير مرمد الدمرداش 15
 رايس الهياة ال كمية لإلنتاؽ أجدج  بد المن ـ مرمد أميف 16
 رايس الجام ة الركسية –(  STDFمإلاريى )  مدير أجدج إلريؼ  خرل  بد النبت 17
 ة الدكلية لميكانيكا التربة كائساسات بال ارة ائ ري يةينااب رايس الجم  أجدج  اطمل الز راء بميغ 18
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 يندكؽ تطكير الت ميـ بمجمس الكزراء – خبير بمإلركع  التطكير المستمر بالمجمس اال مت لمجام ات مرمد  بد الررمفجدج جـأ 20
 خبير بمإلركع  التطكير المستمر بالمجمس اال مت لمجام ات منت أرمد منيكرجدج جـأ 21

 ع ياء اككإرفت واك جفىي اكخفر ره –ب 
 الجام ة الركسية – ميد كمية الهندسة  أجدج ممتاز  همي سدراؾ 1

  ميد م هد السزـ ال الت لمهندسة كالتكنكلكجيا أجدج رأ ت مرمكد جاد الرب 2
  ميد م هد السزـ ال الت لمهندسة كالتكنكلكجيا مرمد  تكح أرمدأجدج  3
  ميد م هد الهندسة كالتكنكلكجيا طمكة بالجيزة  سمير  بد الباقي زيف أجدج 4
  ميد م هد السزـ ال الت لمهندسة كالتكنكلكجيا أجدج  اطمة مرمد رسف إلمتكت 5
 ة كالتكنكلكجيا بالإلركؽ ميد الم هد ال الت لمهندس  أجدج جكدة مرمد  انـ 6
 الجام ة اليينية – ميد كمية الهندسة  الإلرقاكم   أجدج مت  بد الرازؽ 7
 الجام ة الركسية – ميد كمية الهندسة  أجدج إلريؼ  خرم  بد النبت  8
 ال بكر - ميد الم هد ال الت لمهندسة كالتكنكلكجيا أجدجزينب مرمد أرمد الرزاز 9
 امؿ أجدجرسف مرمد رسف ك 15

 

  ميد م هد طيبة لمهندسة كالتكنكلكجيا
 الجام ة الركسية – ميد كمية الهندسة   زء البطش أجدج 11
 بدر جام ة – ميد كمية الهندسة  أرمد مكست  بد الررمف أجدج 12
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 عإ   وائز عإ رن عف أبجفثهـ جصإوا اكمفية أعوفء ىرئن اكتيررس اكمرف  -ج 
 مين اكجصوؿ امـ اك فئزة اكقمـ اكجإ   امـ اكيكتور ـ

  ندسة ال كل الميكانيكية أجدج  بد الرازؽ  بد التتاح 1
 كساـ الجمهكرية مف الطب ة ائكلت

 جاازة الدكلة الت ديرية
 كساـ االستر اؽ مف الطب ة ائكلت

 جاازة مبارؾ

1979 
1984 
1984 
2004 

 كاديمية البرث ال ممتجاازة االبداع ال ممت مف أ  ندسة مدنية أجدج  مرك  زت سزمة 
 جاازة الدكلة الت ديرية  ت مجاؿ ال مـك )ال مـك الهندسية(

2006 
2011/2012 

 1983 كساـ الجمهكرية مف الطب ة اللانية ال كل الميكانيكية أجدج  ترت سيد الإلريؼ 2
 2001، 1984 خعبئضح انذٔنخ انزمذيشيخ فٗ يغبل انؼهٕو انُٓذعي ُْذعخ يذَيخ أ.د. حغٍ يحًذ حغيٍ حغُٗ 3

 2001 جاازة الجام ة لم مـك  ندسة ال كل الميكانيكية أجدج سميرة أرمد الإلريؼ 4

  ندسة ال كل الميكانيكية أجدج رسنت زيد أبك زيد زياد 5
 عبئضح األعزبر انًضبنٗ نغبيؼخ حهٕاٌ 

 عبئضح انذٔنخ انزشغيؼيخ

 (406َٕط االيزيبص يٍ انطجمخ األٔنٗ ثبنمشاس انغًٕٓسٖ سلى )

1994 
1996 
1999 

 2000،  1999 جاازة جام ة رمكاف  ت مجاؿ الهندسة البياية  ندسة ال كل الميكانيكية أجدج مرمد نبيؿ ميطتت كماؿ 6
 1997 جاازة الجام ة لم مـك  ندسة ال كل الميكانيكية أجدج  ايدة  بد الرتيظ مرمد 7
 1995 جاازة البنؾ اوسزمت لمتنمية بجدة ية ندسة ال كل الميكانيك أجدج مرمد يكنس الي ير سميـ 8
 1995 رمكاف –جاازة البركث الجام ية   ندسة التيميـ أجدج س يد رامد  ر مت 9
 1997 جاازة الجام ة لم مـك منايتة  ندسة ال كل الميكانيكية دج مرمد  دلت جاد اهلل أبك زيد 10
 2009 سف الرسااؿ ال مميةجاازة أر  ندسة سيارات كجرارات دج  يد يابر دياب 11
 عبئضح أحغٍ ثحش ػهًٗ ) حغٍ حغُٗ (  ندسة التيميـ أجـجدج ياسر مرمد  مت إلبانل 12

 عبئضح انذٔنخ انزشغيؼيخ
2008 
2009 

 2009 جاازة الجام ة التإلجي ية التيزي ا كالريا يات أجـجدج إيناس ميطتت بكر 13
 انُٓذعخ انًذَيخ  أ.د. عٕدح يحًذ غبَى 14

 ح انذٔنخ انزمذيشيخعبئض

 عبئضح انغبيؼخ انزشغيؼيخ

2001 

2002 

 2000 جاازة الدكلة التإلجي ية الهندسة المدنية أجدج  زء جماؿ الإلريؼ 15
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 مين اكجصوؿ امـ اك فئزة اكقمـ اكجإ   امـ اكيكتور ـ
 2008 جاازة الدكلة التإلجي ية الهندسة المدنية أجدج أرمد  بد الررمف قاسـ 16
 2009 التإلجي يةجاازة الدكلة  الهندسة المدنية أجدج أرمد مكست  بد الررمف 17
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ثزكبس ُْذعٗ ػهٗ يغزٕٖ انؼبنى خالل اٍ حبصم ػهٗ انًيذانيخ انزْجيخ كأحغ

 2011إثشيم 

2010 
 

2011 
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