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 نتائج اإلستبياناتتقرير 

 _________________ 
 

  البيانات األساسية:

 جامعة القاهرة  –اســـــم الكلــــــــــــية: كلية الهندسة 

 2015/ 2014الـــــعام األكاديمــــي: 

 2015 سبتمبرتاريخ التقرير :  

 عميد كلية الهندسة   -موجه الى : أ.د. شريف مراد 

 

 القائم بالتقييم:

 التوقيع الوظيفة / القسم االسم م

  الجودة ضمان  مدير وحدة أ.د. محمود محمد عبدربه 1

  مستشار وحدة ضمان الجودة أ.د. هبه هللا مصطفى مراد 2

  مدير وحدة ضمان الجودة نائب د. مها امين حسانين 2

  مدير وحدة ضمان الجودة نائب د. فيصل عبد اللطيف الصديق 3

  مساعد عبيدوم. محمود يوسف  4

  سكرتارية مى رضوان ثابت 5
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 أهداف اإلستبيان 

 .ة لمتابعة تقييم الكلية لإلعتمادالعميد والوكالء ورؤساء األقسام بالكلياستبيان راى 
 

 المشاركون

 : تم مشاركة كل من 

 .أ.د. عميد الكلية -

 ون التعليم والطالب.ئأ.د. وكيل الكلية لش -

 ن الدراسات العليا.ئوأ.د. وكيل الكلية لش -

 ون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.ئأ.د. وكيل الكلية لش -

 قسم . 14أقسام من  10رؤساء األقسام المختلفة بالكلية ويبلغ عددهم  -

  78نسبة المشاركة% . 

 

 اآللية 

 
حتياجات الكلية من النموذج المعتمد إل بعد تعديله طبقااالستطالع باستخدام النموذج  اءجرتم إ
 .ية لضمان جودة التعليم واالعتمادالهيئة القوممن 

 البيانات التي تم جمعها

 .التأكد من تحقق البنود للحصول على األعتماد األكاديمياإلستبيان إحتوى على 
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 النتائج

 من المشاركين   يتم حساب النسبة المئوية لإلجابة "بنعم "     ,    "ال"     ,   " ال أعلم "
 

 السؤال م

 النسبة المئوية

ال 
 اعلم

 نعم ال 

 100.00 0.00 0.00 يوجد هيكل تنظيمى للكلية معتمد ومحدد العالقات   1

 100.00 0.00 0.00 يوجد تمثيل لوحدة ضمان الجودة فى الهيكل التنظيمى المعتمد  2

 57.14 21.43 21.43 يوجد نظام للمساءلة يتم بشفافية وحيادية  3

 78.57 14.29 7.14 توجد آليه إلدخال وتفعيل نظام ميكنة النظام اإلدارى بالكلية  4

 100.00 0.00 0.00 يشارك المجتمع الداخلى للكلية بفاعلية فى إتخاذ القرار )من خالل مجالس األقسام(  5

6 
يشارك المستفيدين من الخدمة )األطراف المجتمعية( بفاعلية فى إتخاذ القرار )من  

 خالل مجلس الكلية(
14.29 42.86 42.86 

 78.57 21.43 0.00 توجد آلية لتطوير وتحسين الموارد الذاتية واإلمكانات المادية بالكلية   7

 42.86 28.57 28.57 توجد آلية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  8

 57.14 21.43 21.43 توجد آلية لتطوير وزيادة حركة البعثات الخارجية داخل الكلية     9

 42.86 35.71 21.43 توجد آلية لتطوير وزيادة حركة المهمات العلمية داخل الكلية  10

 14.29 57.14 28.57 توجد آلية للتدريس للطالب من ذوى اإلحتياجات الخاصة    11

 85.71 7.14 7.14 توجد آلية للدعم األكاديمى للطالب المتفوقين  12

 64.29 14.29 21.43 توجد آلية للدعم األكاديمى للطالب المتعثرين دراسيا    13

 78.57 21.43 0.00 توجد خطة بحثية موثقة ومعتمدة  14

 50.00 28.57 21.43 توجد خطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة موثقة ومعتمدة  15

 


