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  البیانات الوصفیة                            

  أوالً: بیانات عن المؤسسة 

  للھندسةالمعھد العالي  المؤسسة:اسم  

  عالي خاصمعھد  المؤسسة:نوع 

 األكادیمیة التابع لھا المؤسسة: جمعیة أكادیمیة الشروق 

  للھندسة  العاليالمعھد  المعھد:اسم 

  خاص المعھدنوع : 

  محافظة القاھرة –ضاحیة النخیل  –مدینة الشروق  الجغرافي:الموقع 

  1/9/1995 التأسیس:تاریخ 

  ریوس ووات ویمنح درجة البكالخمس سن بالبرنامج:مدة الدراسة 

  اللغة اإلنجلیزیة  الدراسة:لغة 

  ة.د / معتز محمود طلبأ المعھد:عمید  

   األكادیميثانیاً : بیانات عن البرنامج 
 بیانات عامة :   )أ(

   برنامج  8المؤسسة :  فيعدد البرامج 
  كیمیائیة الھندسة برنامج ال لالعتماد:اسم البرنامج المتقدم 

  1995للبرنامج :  الفعليتاریخ التطبیق 

  المرحلة الجامعیة األولى  البرنامج:نوع 

  جنیديحسن بركات  /ا.م.دللبرنامج :  األكادیميالمدیر  

  : قدريغادة أحمد  /ا.م.دمنسق البرنامج  

  البرنامج :  فيعدد الطالب المقیدین 

  71 إجمالي                   9إناث                              62ذكور 

  :  عدد اعضاء ھیئة التدریس المشاركین فى البرنامج 

  9 جمالي :إ         - : معار                  )1(   2 :منتدب                             8 :دائم 
                                            

 عضو  15ن من اقسام أخرى= مالحظة عدد أعضاء ھیئة التدریس المشاركی

 : توزیع أعضاء ھیئة التدریس وفقاً لدرجاتھم العلمیة 
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 9 : إجمالي  -:  أستاذ غیر متفرغ    -:   أستاذ متفرغ   2 )=2(1+1:  أستاذ   2 : أستاذ مساعد      5 : مدرس

  2 إجمالي المعاونة:عدد أعضاء الھیئة 

  8: 1   للطالب:نسبة أعضاء ھیئة التدریس 

   36:  1 للطالب:نسبة أعضاء الھیئة المعاونة 

  اإلداري:عدد العاملین بالجھاز  

  المخصصین من المعھد لتقدیم الخدمات اإلداریة للبرنامج. ناإلداریییشمل   23-

 فیما یخص البرنامجفنین وسكرتاریة  3-

  :بیانات تتعلق بالعملیة التعلیمیة  )ب(

  مقرر ) 73: ( 2013 ةالالئحعدد المقررات الدراسیة  

  مقرر) 65( 2019عدد المقررات الدراسیة الالئحة المطورة 

  الدراسيالبرنامج : الفصل  فينظام الدراسة  . 

  : مختلط نمط التعلیم  

  2021-2020 الدراسيالعام  فيالطالب  إجمالينسبة الناجحین إلى: 
  %73الفرقة األولى :
  %100 الفرقة الثانیة:
  %90الفرقة الثالثة:

 %100الرابعة: الفرقة 
  بالمؤسسة: االتصالوسائل 

  ھندسة : مدینة الشروق ، ضاحیة النخیل ، المعھد العالى للھندسة، قسم ال البریديالعنوان

 الكیمیائیة

  : الموقع االلكترونىwww.sha.edu.eg 

 : البرید االلكترونى info@sha.edu.eg 
 : 19644تلیفون 

  : 0226300039فاكس 
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     كلمة مدیر البرنامج :

شعبة البتروكیماویات) بالمعھد  –ھالً بكم في قسم الھندسة الكیمیائیة بشعبتیھ (الشعبھ العامھ أ

العالى الھندسة بالشروق. نحن نعمل بجد لتقدیم التعلیم المتمیز من خالل االعتماد االكادیمي 

 . والتعلم الحدیثة الجل تحقیق السمعھ الوطنیة المرموقة و تنمیة البیئة وخدمة مجتمعواستخدام أدوات التدریس 

 :البرنامج تطور
 بھ اسةالدر بدأت وقد 10/9/2000 بتاریخ 1712 رقم الوزاري بالقرار لكیمیائیة ا الھندسة قسم انشاء تم

 1995/1996الدراسي العام من "اعتبارا

 :للبرنامج الداخلیة اللوائح تطور

 لالئحة اتطویرھ تم ثم ومن 2013 الالئحة واعداد 1995 الئحة الكیمیائیة الھندسة برنامج الئحة تطویر تم

 . 2019 المطورة

 القیاسیة األكادیمیة القومیة المعاییر البرنامج تبنى ( NARS 2009 ) لقومیةا الھیئة عن الصادرة 

 المصري الكود( الھندسیة المھنة ممارسة أخالقیات مع تتوافق والتي واالعتماد التعلیم جودة لضمان( 

 2016 / 5 / 26 بتاریخ. 

 القیاسیة األكادیمیة القومیة المعاییر تبنى اعتماد تم كما (NARS 2009) عھدالم إدارة بمجلس 

 2014 / 6 / 23 بتاریخ .  

 القومیة القیاسیة األكادیمیة المعاییر وبتحدیث (NARS 2018) لمعاییرا ھذه تبنى بتحدیث القسم قام 

 2020/1/11بتاریخ المعھد إدارة مجلس في اعتمادھا وتم ,20/10/2020 بتاریخ القسم مجلس في 

 وخارجیا اخلیاد والمنتدبین المعینین بالقسم التدریس ھیئة بأعضاء باالستعانة العلمى البرنامج تصمیم تم 

 العمل سوق واستبیانات مناقشات خالل من وذلك مجتمعیة احتیاجات على وبناء. 

 2020/10/20 بتاریخ القسم مجلس في البرنامج اعتماد . 

 القیاسیة القومیة االكادیمیة المعاییر تحدیث على بناء البرنامج توصیف وتطویر تحدیت وتم(NARS 2018) وتم 

   2020/11/24 بتاریخ القسم مجلس في اعتماده

  البتروكیماویات تم انشاء برنامج ھندسة -     
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  :البرنامج رؤیة
  

یمیائیة ندسة الكتدریس علوم الھ فيوالتطلع الى الریادة  العلميالتعلیم والبحث  فياإللتزام بالجودة الشاملة 
  والصناعات البتروكیمیائیة.

  
  :البرنامج رسالة

  
لخدمات اقدیم تسخیر القدرات والجھود لبناء وتدریب وتأھیل مھندس كیمیائي بشكل احترافي ، وإجراء البحوث وت

  االستشاریة المتخصصة في الھندسة الكیمیائیة وتطبیقات العلوم.
  :البرنامج األھداف

  یكون الطالب قادراً على : الدراسي  االنتھاء من البرنامجعند 
 تطبیق المعرفة والمھارات الفنیة المتقدمة في الھندسة الكیمیائیة.  . 1

 التحلیل والتفسیر الفعال. ستخدام الموارد وإدارتھا بشكل خالق من خالل مھارةإ . 2

 ئیة. التعرف على إمكانات وإمكانیة تطبیق األسالیب المعتمدة على الكمبیوتر في تصمیم الھندسة الكیمیا . 3

 تناول قضایا دینامیكیات العمل والتحكم في تشغیل المصانع. . 4

 ص النتائج.ستخالإیم النتائج ویقتذ العمل البحثي ، وینفتط ویخطت . 5

  ثقافیة.ر الھندسة الكیمیائیة على المجتمع من وجھة نظر بیئیة واقتصادیة واجتماعیة وتحدید ومراقبة تأثی . 6

   :السمات الممیزة للبرنامج

 .بمصرندرة تخصص الھندسة الكیمیائیة  . 1

  %   76الى لتصل معدالت التوظیف للخریجین ارتفاع  و سوق العمل تاحتجاجاالبرنامج یلبى  . 2
مختلفة الكیمیائیة بحصول عدد كبیر من أعضاء ھیئة التدریس على درجات علمیة من جامعات  برنامج الھندسةیتمیز  . 3

 اللجان العلمیة والبحثیة على مستوي المعھدالى المشاركة في  باإلضافة،  مرموقة ومن مدارس علمیة تتسم بالتمیز
  وخارج المعھد

  الجامعة     عضو ھیئة التدریس 
  الجامعة التقنیة بودابست ، المجر                الدسوقيحسام إبراھیم  د.ا.
  قسم ھندسة كیمیائیة  -جامعة القاھرة           جنیدي. حسن بركات م.دا.

  كلیة العلوم  -جامعة حلوان                  قدريا.م د. غادة احمد 
  والتعدین قسم تكریرھندسة البترول -جامعة  السویس    د. ھیثم أحمد عبد الصمد               
  ھندسة البترول والتعدین قسم تكریر-جامعة  السویس   د. مصطفى حسنین حسین              

  قسم ھندسة كیمیائیة  -جامعة القاھرة                      بنداريد حازم إبراھیم 
  د/ ھبھ على عبد الجواد                

   
  قسم ھندسة كیمیائیة  -جامعة القاھرة  

  قسم ھندسة كیمیائیة -جامعة القاھرة    د/ على محمد على
  قسم ھندسة كیمیائیة -جامعة القاھرة    م.م / ھیا محمد مجمد

  

  ولخدمة المجتمع   وجود خطة بحثیة للقسم تتوافق مع الخطة البحثیة للدولة المصریة . 4

حیث تم  ،وق العملس وحاجةبرنامج لیتواكب مع المتغیرات الجدیدة لالمستمر ل بالتطویر الكیمیائیةالھندسة یتمیز برنامج  . 5
 شعبة البتروكیماویات   واستحداثتطویر برنامج الھندسة الكیمیائیة 



  وزارة التعلیم العالي
  المعھد العالى للھندسة

  الھندسة الكیمیائیة برنامج
 

2021/2022للعام الجامعي      7            دلیل طالب برنامج الھندسة الكیمیائیة                      
 

  معھدارتباط البرنامج بالوضع التاریخي لل .6

مما اتاح  ،خاصة فى مصرحیث یعد من أقدم المعاھد الھندسیة ال ،م1995تزامناً مع إنشاء المعھد عام  الكیمیائیة تأسس قسم الھندسة 
  ة.سوق العمل المتغیر واحتیاجات األكادیميللقسم إعداد وتطویر أكثر من برنامج ، وذلك من أجل مواكبة التطور 

 الموقع الجغرافي للمؤسسة . 7
ة تیح لھ خدممما ی ،ةمحافظة من محافظات الجمھوریالمعھد متمیز بموقعھ الجغرافي المتمیز والذي یمثل نقطة تالقي أكثر من  -

ي الجامعكان ھد اإلسیوفر المعكما  باإلضافة إلى توفیر وسائل لنقل الطالب من محافظات أخري ،أبناء عدد كبیر من طالب المحافظات
 .المتمیز للطالب

  بما یلى:ى یتمیز الذبالشروق للھندسة  العالي مؤسسة المعھدلى إمى نتبرنامج الھندسة الكیمیائیة ی . 8

 حصول المعھد علي عضویة نقابة المھندسین المصریة. -
  تمادواالعالھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  اعتمادعلي المختلفة برامجھ التعلیمیة بحمیع حصول المعھد  -
غ للعمل یام تفرأدعم المعھد للباحثین من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة في النشر العلمي وتحمل نفقاتھ ومنح  -

 بالبحوث، باإلضافة إلي تحمل نفقات الدراسات العلیا للھیئة المعاونة. 
ي تعلیم العالزارة العلي للجامعات بوحصول المعھد علي مراكز متقدمة في التقییم السنوي للجنة القطاع الھندسي بالمجلس األ  -

  والبحث العلمي والمركز األول لمدة ثالث سنوات متتالیة
 .وعمل بروتوكول تعاون بین المعھد وجھاز مدینة الشروق ،المعھد في خدمة البیئة المحیطة مساھمة -
  والریاضى وحصول المعھد على المركز األول في مسابقات ریاضیة مختلفة والفنيالتفوق  الثقافي  -

  .مناظرةوھیئات  وجود بروتوكول تعاون مع جامعات   . 9
 فيطیبة  المصریة متمیزین ولھم سمعةالحكومیة  أعضاء ھیئة تدریس منتدبین من الجامعات  البرنامج بوجودیتمیز  . 7

 یة رس التعلیمنوع المدااألكادیمیة بالبرنامج وت الخبراتملیة التعلمیة وزیادة حیث یتم االنتداب بھدف اثراء الع، تخصصاتھم

ھیئھ تدریس من  عضاءأویقوم بتدریسھم  ،)2) وتدریب میداني (1تدریب میداني ( مابرنامج مادتي تدریب میداني وھالیتیح  . 8

 األخرى لتخصصاتمتطلبات سوق العمل والتعامل مع ا ةعلي مواجھ ًراالمعھد بالتعاون مع ھیئات ھندسیھ لجعل الطالب قاد

 فرص العمل المتاحة من خریج البرنامج  . 9

  الجودةوضبط الكبرى والمصانع  المشروعات الصناعیة وإدارةالعمل في تصمیم وتنفیذ  ینیتیح البرنامج للخریج 
 

 یعملون في قطاعات ھامةجین یمثلھ لبعض الخرأجدول یوضح أمثلة 

  سنة التخرج  الوظیفة  الشركة  األسم

  2001/2000  مدیر جودة الخامات  النساجون الشرقیون الدولیة  مصطفى محمد جمال الدین

رئیس قسم الغزل بمصنع غزل   النساجون الشرقیون الدولیة  ولید عادل طھ محمد
  2002/2001  الصوف

 2003/2002  مدیر قطاع  شركة النصر للبترول أحمد رجب التمیمي
  2001/2002  عضو المجلس األعلى  لنقابة المھندسین  مھاب محمد برعى

 2011/2010  مدیر مشروعات  شركة جالكسى للكیماویات أحمد دیاب عبد الصادق
محمد حسن احمد حسن عبد 

 2013/2012  رئیس قسم معالجة المنتجات  شركة النصر للبترول المالك

بشركة بتروسیف للخدمات   نانسى السید محمد عمر
  البیئیةالبترولیة و 

م رئیس قسم الصیانة و مدیر مركز 
  2010/2011  .البحريمكافحة التلوث 

  2010/2011  رئیس قسم مكافحة الحریقبالشركة المصریة إلنتاج   محمد خیرى عرابى
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دد3.26نسبة الوافدین فى برنامج الھندسة الكیمیائیة تصل الى    الوافدین الى البرنامج   . 10 ا  % من إجمالى ع الطالب مم

  یدل على أھمیة برنامج الھندسة الكیمیائیة في سوق العمل بالخارج. 

 : عھدالسمات الممیزة للبرنامج عن غیره من البرامج األخرى فى نفس الم . 11

   ة دریستناسب عدد الطالب مع عدد أعضاء ھیئ ھ الت ل لز مقارن ا یمنح فرص أفض د ، مم ي المعھ رى ف البرامج األخ ادة ب ی

 التواصل بین الطالب وھیئة التدریس بالبرنامج  وتقدیم الریادة الطالبیة على أفضل وجھ. 

  اختیارللبرنامج أعضاء ھیئة التدریس متمیزین یتم تقییمھم سنویًا وقد تم: 
 :ا.د/ حسام إبراھیم الدسوقى -

o  2019- 2020 العام الدراسي وكیال للمعھد لشئون التعلیم والطالب منذ  
o مدیر مركز الجودة باألكادیمیة  

  2019- 2020 العام الدراسي ا.م.د/ حسن بركات جنیدي رئیسا قسم الھندسة الكیمیائیة منذ  -
 :ا.م.د/ غادة أحمد قدرى -

o  مراجع داخلى بلجنة المراجعة الداخلیة 

o لجنة المحاكاه بالمعھد مراجع داخلى ب 

o  نائب المدیر التنفیذي لوحدة الجودة الرئیسیة بالمعھد  

 :مصطفى حسنین حسین  د -

o   مراجع داخلى بلجنة المراجعة الداخلیة 

o على مستوى المعھدوحدة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ب عضو 

  االمتحاناتد/ ھیثم عبد الصمد رئیًسا بلجنة سیر  -

  ل :یمثل كوادر مستقبلیة لتطویروقیادة البرنامج من خال ترقیة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة مما 

o  50استاذ مساعد الى درجة أستاذ ( بنسبة  2أستاذ مساعد من اصل  1ترقى عدد(% 

o  34مدرس الى أستاذ مساعد (بنسبة    3مدرس من اصل  1ترقى عدد (% 

o  100مدرس مساعد إلى مدرس ( بنسبة  2ن اصل مدرس مساعد  م 2ترقى عدد (%  

  االیثیلین و مشتقاتھ (ایثیدكو)

بمجموعة بولي سیرف   عمرو أحمد رزق
  2009/2010  الصناعیةمدیر العملیات   لألسمدة و المواد الكیمیائیة

  م.م/ دینا محمود محمد على
المصریة العامة لمشروعات 
الصرف إحدى الھیئات التابعة 
  لوزارة الموارد المائیة والري

مھندس بالمكتب الفني لرئیس مجلس 
  2009/2010  إدارة الھیئة

  2004/2005  مدیر إدارة وحدة معالجة  المیاة بشركة النصر للبترول  م/ محمد عبد هللا الشین

  م/ شادى سامى إلیاس
و الصحة المھنیة بشركة 

GSK  2010/2011  رئیس قسم البیئة و السالمة  

  PepsiCo  م/ مارتینا مجدى إسحاق
EHS Governance and 

Performance Manager, 
AMESA region  

2010/2011  

  2012/2013  رئیس قسم معالجة المنتجات  بشركة النصر للبترول  م/ محمد حسن عبد المالك

مھندس عملیات و مھندس صحة و   بشركة خالدة للبترول  م/ أحمد وفیق الشبراوى
  سالمة مھنیة

2013/2014  
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  نظر، یة لدیة میزة تنافسبالشروق للھندسة  العاليالمعھد  فى لخریج برنامج الھندسة الكیمیائیةوكذلك بالنسبة ً د لوجود المعھ ا

لبرنامج من اجین یھذه المیزة لتوفیر فرص العمل للخر استغاللمما یتیح للبرنامج ، تحت مظلة مجموعة النساجون الشرقیون 

 خریج في مناصب متمیزة في مجموعة النساجون الشرقیون  2حیث تم توظیف عدد  

  اویات) بتروكیمعلى استحداث شعبة جدیدة (شعبة ال العاليمواكبة المستجدات والتطورات من خالل موافقة وزارة التعلیم 

  واصفات الخریج م
اییر مصورة دقیقة من مواصفات خریج برنامج الھندسة الكیمیائیة وھى جزء سعى برنامج الھندسة الكیمیائیة إلى ضرورة وجود  ن المع

 عند اإلنتھاء من البرنامج یكون الطالب قادًرا علي: NARS2018األكادیمیة ال

  تطبیق المعرفة المكتسبة باستخدام النظریات والتفكیر التجریدي في مواقف الحیاة الحقیقیة . 1

  تالف.ي والنظامي لتحدید وتشخیص وحل المشاكل الھندسیة واسعة التعقید واالختطبیق التفكیر التحلیلي النقد . 2

  االلتزام بأخالقیات المھنة والمعاییر الھندسیة. . 3

  وتحمل المسؤولیة عن أداء الفریق.مختلف التخصصات الھندسیة العمل / وقیادة فریق غیر متجانس من  . 4

  والمساھمة في تنمیة المھنة والمجتمع.معرفة الدور المنوط بھ في تعزیز المجال الھندسي  . 5

  ستدامة.إلتقییم أھمیة البیئة، المادیة والطبیعیة، والعمل على تعزیز مبادئ ا . 6

  استخدام التقنیات والمھارات واألدوات الھندسیة الحدیثة الالزمة لممارسة المھنة. . 7

  لعلیا والبحث العلمي.تحمل المسؤولیة الكاملة عن التعلم وتطویر الذات مدى الحیاة فى الدراسات ا . 8

المھنیة كادیمیة وللتعامل مع التحدیات األ ،الجماھیرفئات ستخدام وسائط وأدوات ولغات مع مختلف إالتواصل بشكل فعال ب . 9

  بطریقة خالقة.

    في إدارة وریادة األعمال. اتإظھار الصفات القیادیة، والمھار . 10

  NARS 2018ر األكادیمیة یللمعایا طبقً  برنامج الھندسة الكیمیائیة  الخریج تجدارا

  یجب أن یكون خریج برنامج الھندسة الكیمیائیة قادرا على:

  ساسیة.تحدید وصیاغة وحل المشكالت الھندسیة المعقدة من خالل تطبیق األسس الھندسیة والعلوم والریاضیات األ . 1
لھندسي ة والحكم اإلحصائیاج، واستخدام التحلیالت تطویر وإجراء التجارب و/أو المحاكاة، تحلیل وتفسیر البیانات، تقییم النتائ . 2

  الموضوعي الستخالص النتائج.

امل عتبار العوعین االتطبیق عملیات التصمیم الھندسي إلنتاج حلول فعالة من حیث التكلفة التي تلبي االحتیاجات مع األخذ ب . 3

  تدامین.یر المسفي سیاقات التصمیم والتطو الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة واألخالقیة والجوانب األخرى

البیئیة  القضایاواالستفادة من التقنیات المعاصرة، الممارسات والمعاییر وإرشادات الجودة، متطلبات الصحة والسالمة،  . 4

  ومبادئ إدارة المخاطر.

  ممارسة تقنیات البحث وأسالیب التحقیق كجزء ال یتجزأ من التعلم. . 5

  تنفیذ المشاریع الھندسیة، مع مراعاة المتطلبات األخرى.التخطیط واإلشراف على  . 6

  العمل بكفاءة كفرد وعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات. . 7

  مع مجموعة من الجماھیر باستخدام األدوات المعاصرة. -بیانیا وشفھیا وخطیا - التواصل بفعالیة  . 8
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  رات تنظیم المشاریع والقیادة.استخدم التفكیر اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مھا . 9

  اكتساب وتطبیق المعرفة الجدیدة وممارسة استراتیجیات التعلم. . 10

قة، كتلة والطاتزان الاتصمیم أنظمھ عملیھ في الھندسة الكیمیائیة باستخدام تقنیات ومبادئ الھندسة الكیمیائیة بما في ذلك  . 11

عملیات تحكم في الالت، الكیة، التفاعالت الكیمیائیة، تصمیم المفاعالدینامیكا الحراریة، انتقال الكتلة والحرارة وكمیة الحر

  الكیمیائیة، وتصمیم المصانع.

ندس ؤولیات كمھمل المساالنخراط في التغییرات التكنولوجیة الحدیثة والمجاالت الناشئة ذات الصلة بالھندسة الكیمیائیة لتح . 12

  كیمیائي محترف.

  الحاسب المناسبة في الھندسة الكیمیائیة. تطبیق أسالیب النمذجة العددیة وتقنیات . 13

 یة.لكیمیائاتبنى المعاییر المحلیة والدولیة المناسبة في عملیات التصمیم والتشغیل وفحص وصیانة أنظمة الھندسة  . 14

ناء الب در مواى اختیاكتساب القدرة على تطویر المواد الخام، والطرق المختلفة للتحویل إلى منتج مفید ، وتحسین القدرة عل . 15

 المناسبة للمعدات المختلفة في العملیات الصناعیة 

قییم ع الغاز وتل وتوزیتشغیل وتصمیم األنظمة التشغیلیة المختلفة في صناعات العملیات الكیمیائیة بما في ذلك تكریر البترو . 16

 توازن التكلفة والجودة والتأثیرات على البیئة في عملیات اإلنتاج 

ل لقرار في ظاتخاذ اوواالستثمار المختلفة لتصمیم العملیات،  لدیة للمشاریع وتقییم مصادر التمویتطبیق المفاھیم االقتصا . 17

 ظروف المخاطرة وعدم الیقین

  أعداد الطالب المقبولین في البرنامج: سیاسات واجراءات  

 على مستوى المعھد:معاییر قبول الطالب 

  المادیة.لبشریة واضوء اإلمكانیات  فيالقبول بالفرقة اإلعدادیة (عام) یخضع إلجراءات مكتب التنسیق للقبول بالجامعات  -

 على مستوى البرنامج: معاییر قبول الطالب 

 یخضع قبول الطالب بالبرنامج لرغبة الطالب وذلك من خالل:

 إلدارة شئون الطالب. االلتحاقاستیفاء طلب  -

ألخرى لبرامج ااألعداد الطالب المقبولین بالبرنامج وذلك بھدف عدم تھجیر برنامج على حساب  األكادیميتحدید المجلس  -

 بالمعھد.

واد المؤھلة على ضرورة تشعیب طالب الفرقة اإلعدادیة للم14/6/2021بتاریخ  12بجلسة رقم  األكادیميكما أكد المجلس  -

 قسمباإلضافة الى األعداد المقرر لكل 

ریاضیات ال) 1الكیمیاء ( لمادتيالطالب  اجتیازضرورة  14/9/2020بتاریخ  [1]رقم جلسة  فيمجلس القسم  اعتمد . -

   ى الفرقة اإلعدادیة.) ف2+ف1(ف

 ونياإللكترید الل البروإرسالھا للطالب من خ الدراسيالمقبولین من خالل إدارة شئون الطالب قبل بدء العام  إعالن قوائمیتم   -

 لكل طالب
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 معاییر وإجراءات للتحویالت من وإلى البرنامج 

 التحویالت:

ما  ى البرنامجل من/إلتخضع التحویالت من/ إلى البرنامج للقواعد الواردة من وزارة التعلیم العالى سنویاً، وتتضمن خطوات التحوی
  یلى:

 التقدم بطلب التحویل إلدارة شئون الطالب. -
 المعلنة بإدارة شئون الطالب وتقدیم كافة المستندات الالزمة.استیفاء شروط التحویل  -
 فى حالة التحویل للبرنامج من معاھد مناظرة، یتم إجراء مقاصة علمیة وإعتمادھا من الوزارة. -
 فى حالة التحویل للبرنامج من معاھد غیر مناظرة، یتم استیفاء الحد األدنى للقبول. -
 ب(داخل/خارج) المعھد، یكون من خالل بیان حالة للطالب من شئون الطالأما التحویل من برنامج لبرامج أخرى  -

  مرونة سیاسات وإجراءات القبول والتحویل

دادیة لفرقة اإلعاموع فى تتسم سیاسات القبول/ التحویل بالمرونة حیث یخضع (القبول/التحویل) لرغبة الطالب فى المقام األول ثم المج
  ))2+ف1الریاضیات (ف) 1الكیمیاء( (مادتيقدیر المادة المؤھلة للتخصص ت /

   :وخالل جائحة كورونا

  :وتقرر 14/9/2020) بتاریخ 1رقم (تم عرض المعاییر بمجلس القسم  
فى الفرقة ) 2+ ف1ف) والریاضیات (1الموافقة على ان المواد المؤھلة لاللتحاق بقسم الھندسة الكیمیائیة ھي الكیمیاء (ف -

  اإلعدادیة
 onlineائھا تم إلقی الكیمیاء والتي محاضرات مقررمع بدایة  ةرقة اإلعدادیة عن برنامج الھندسة الكیمیائیتعریف طالب الف -

 واالعالن عن شعبة البتروكیماویات 
بة عالن عن شعاء واالمع بدایة الدروس العملیة لمقرر الكیمی ةتعریف طالب الفرقة اإلعدادیة عن برنامج الھندسة الكیمیائی -

 البتروكیماویات 
 لبرنامج خرى على التعریف الطالب الفرقة اإلعدادیة والفرق األ اإللكترونيدلیل الطالب ونشرة على الموقع كما تم اعداد  -
  ز جنة التعزیمة من لتم اعتماد خطة لزیادة اعداد الطالب المقبولین بالبرنامج المقد البرنامج،ونظرا لضعف اقبال الطالب على

  6/9/2021) بتاریخ 1مجلس قسم رقم ( في والتطویر
  ورسالتھ  لبرنامجیقوم بھا مدیر البرنامج أو من ینوب عنھ وتشمل معلومات أساسیة عن اكما تنظیم محاضرات تعریفیة للطالب

 وأھدافھ.
 سنویا للبرنامج مع مراعاة جمیع اإلجراءات االحترازیة  العلمي/ للیوم  العلميمؤتمر االعداد لل 

 
 اصاتطالب المقإجراءات استمراریة الدراسة في البرنامج عند التحویل من مؤسسات مناضرة ( 

  :)ةالعلمی
متواجدة لمقررات الالتھا مع المعھد المحول منھ ومعادالمحولین من معاھد مناظرة یتم إجراء مطابقة للمقررات التى تم دراستھا بالكلیة/ 

 برنامج حتىبول بالبالئحة البرنامج وإعفاءه من المقررات المطابقة ( من حیث المحتوى/ عدد الساعات) ویمكن للطالب المحول الق
   الفرقة الثانیة.

  
  مراجعة سیاسات القبول والتحویل: 
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   نظام فحص التظلمات:  .أ
 ألقسامل التظلمات من خالل عرض التظلمات على المجلس األكادیمى والذى یضم جمیع رؤساء ایوجد نظام لفحص وقبو

 العلمیة باإلضافة إلى مدیر وحدة الجودة حیث:
 یتقدم الطالب الراغب فى التظلم على نتیجة األقسام العلمیة إلى إدارة شئون الطالب. -
 على المجلس األكادیمى.یتم فحص تظلمات الطالب وتسجیل الطالب تمھیداً للعرض  -
 .األكادیميیتم عرض التظلمات بعد نھایة فترة التقدم إلى المجلس  -
 (أسباب رفض التظلم). ومناقشتھ فى حاالتإخطار الطالب بنتیجة الفحص والتظلم،  -
   للمعھد. اإللكترونيونظام التظلمات معلن للطالب من خالل إدارة شئون الطالب  وعلى الموقع  -

 وإجراءات القبول والتحویل: مراجعة سیاسات   .ب
ور ه یضع تطللمعھد والذى بدور األكادیميتوجد مراجعة دوریة لسیاسات وإجراءات القبول والتحویل من خالل المجلس  -

 للبرنامج. ةاالستیعابیباإلضافة إلى الطاقة  االعتبارلإلمكانات المادیة والبشریة للبرامج المختلفة فى 
تحویل من أصل طالب في استبیانات الرضاء الطالبى عن سیاسات القبول وال 37ركة تشیر النتائج الى انھ تم مشا -

وتم مناقشة   %75 ووصلت نسبة الرضاء العامة الى %48الفرق الدراسیة المختلفة بالبرنامج بنسبة مشاركة  من طالب 77
إقرار  وتم2021 /8/12بتاریخ  3رقم  األكادیمى والمجلس  6/12/2021بتاریخ  4النتائج االستبیانات في مجلس القسم رقم 

 ي على نفس سیاسات القبول والتحویل بالبرنامج مع ضرورة عمل استبیانات سنویا في كل عام دراس ءواإلبقا
  

  وسیاسات جذبھم أعداد الطالب الوافدین بالبرنامج 
  
    الوافدین الى البرنامج . 1

ام3.26نسبة الوافدین فى برنامج الھندسة الكیمیائیة تصل الى   ة برن ى أھمی دل عل ا ی الي عدد الطالب مم ج الھندسة % من إجم

ا11قم (الكیمیائیة في سوق العمل بالخارج. كما تم عمل آلیة لجذب الطالب الوافدین  للبرنامج معتمدة في مجلس القسم ر ریخ ) بت

  وھذه آلیة تعتمد على:  16/8/2021) بتاریخ 14یمى رقم (وفى المجلس األكاد 12/7/2021

ة ا . 1 ن مكان ة إلعالن ع امج الھندسة الكیمیائی ابع برن ة ذوالت الي للھندس د الع ك عل للمعھ ة، وذل ة العریق ع المكان د ى موق المعھ

 .اإللكتروني

ات ا . 2 ن إمكان امجاإلعالن ع ة  لبرن يالمختلف ز الت ن  یتمی امج  أيع ع برن ى موق اللغتیأخر عل ي ب د اإللكترون ة المعھ ن العربی

 .واإلنجلیزیة

زة  . 3 ة الممی درجات العلمی ى ال لین عل دریس الحاص اث ونشر السیرة الذاتالتعریف بالمكانة العلمیة ألعضاء ھیئة الت ة واألبح ی

 .اإللكتروني المعھدذلك على موقع العلمیة و

افياالتصال بجمیع مكاتب التمثیل  . 4 ة واالفر الثق دول العربی ة الموجودة بمصر لتعریفھم لل د ایقی الي للھندسببرامج المعھ  ة لع

 .بصفة خاصة لجذب طالب جدد الھندسة الكیمیائیة والبتروكیمیاویات بصفة عامة والبرامج 

ادل  . 5 يدعوة المسئولین المعنین بالتب ل  الطالب افيوالتمثی ارة  الثق ة لزی ة واالفریقی فارات العربی د بالس امجوالمعھ یم وتنظ البرن

 .محاضرات دعائیة لھم

الوریوس  . 6 ھ البك ذياإلعالن عن برامج مرحل ات  ال ھ التخصص ى كاف يیغط ال  ف ل وكافالھندسة مج ھ بسوق العم ة وارتباط

 .، وإعداد نشرات بھا وإرسالھا للجھات المعنیةاإللكتروني المعھدعلى موقع  المعھدالمعلومات عن 
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سیات بین الجن فيالثقاوتشجیع الحوار  المعھد والبرنامج بصفة خاصةتعریفھم بتنظیم لقاءات الستقبال الطالب الوافدین الجدد ل . 7

 .المخلفة

 .تواجھھم ومحاولة حلھا التيبین الطالب بصورة دوریة للتعرف على المشكالت  ثقافيعقد ملتقى  . 8

 .رونياإللكتنشر على موقع المعھد یو البرنامج ( الیوم العلمي ) في نھایة العام نشرة دوریة عن أنشطة  . 9

 من قبل المعھد اعداد برامج ثقافیة وریاضیة واجتماعیة لرعایة الطالب الوافدین . 10

 .الحرص على قیاس وتقییم رضاء الطالب . 11

دین المعھد والجامعاتتوقیع بروتوكوالت تعاون مشتركة بین  . 12 جیل الطالب الواف یر إجراءات تس رى خاصة بتیس ى  األخ عل

 .لمعھدمستوى ا

ذلیلھا للطالب  . 13 وب ت ى المشكالت المطل ى مصر للتعرف عل ة الموجودة ف دول المختلف دین امخاطبة الملحقات الثقافیة لل لواف

 .بالمعھدووضعھا فى االعتبار عند تطویر برامج الدراسة 

 .تسھیل إقامة الطالب الوافدین فى المدن الجامعیة . 14

ة  لھد العالي للھندسة باإلضافة الى إعداد نشرات توضحیھ إ قامة معارض للتعریف بأكادیمیة الشروق وخاصة المع  . 15 ألكادیمی

 جتمع فضال عن المشاریع الطالبیة المختلفة ودورھا فى تنمیة الم اتتناول  االقسام  العلمیة المتاحة  وإنجازاتھ

رص  . 16 ن ف ة ع یم بالالتوسع فى الدعایة بالقنوات التلفزیونیة الفضائیة ومواقع االنترنت والمجاالت العربی رالتعل د  والب امج معھ

 المتاحة.

 عمل دعایة كافة خالل السفارات   . 17

 تولى احد المواظفتین تقدیم اوراق الطالب  الوافدین  الراغبین بااللتحاق  بالمعھد لتسھیل االمر علیھم   . 18

 اتاحة مواصالت مخصصة للطالب الوافدین في مواعید محددة ومكان معین لنقلھم الى اماكن سكنھم  . 19

رة ل انشاء ادامتابعة الطالب في دراستھم والعمل على توفیر اقامة مریحة وامنة لھم وتذلیل الصعوبات التي تواجھھم من جال . 20

 للرعایة الطالب الوافدون ویكون من مھامھا عمل الدعایة الكافیة لجذب الطالب الوافدین.

  
  الطالبياإلرشاد 

  :الطالبىنظام اإلرشاد  
 تطبیق الساعات تمی ذلك من وبدال األكادیمي اإلرشاد نظام علیھ ینطبق ال وبالتالي فصلى، نظام بالبرنامج الدراسة نظام 

 .العلمیة والریادة المكتبیة
 رقم  األكادیميالمجلس و 4/10/2021 بتاریخ المنعقد )2رقم ( القسم بمجلس المكتبیة والساعات العلمیة الریادة نظام اعتماد تم

 حیث یكلف عضو ھیئة التدریس بمتابعة الطالب وتم إعالم الطالب بذلك  11/10/2021) بتاریخ 1(
  الب مساعدة الطلطالب ولحیث یقوم الرائد العلمى باإلشراف على الطالب ومتابعة تقدمھم ومراقبة أدائھم وتقدیم الدعم الالزم

 المتعثرین ودعم الطالب المتمیزین.
 

  ات المتبعة:الوسائل واإلجراء
) بتاریخ 1رقم ( ادیمياألكوالمجلس  4/10/2021 بتاریخ المنعقد )2رقم ( القسم بمجلسالمعتمدة  الطالبيتوجد آلیة تفعیل الرائد 

  :فيللبرنامج وتتمثل  اإللكترونيوالمعلنة على الموقع  11/10/2021
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 على وعرضھا محاضر الریادة فيوإثباتھا  متواجھھ التي والصعوبات المشاكل على للتعرف الطالب بحضور اجتماعات عقد 
 الالزمة  التصحیحیة اإلجراءات واتخاذ لمناقشتھا القسم مجلس

 رشاد یة واإلتحصص ساعات مكتبیة لكل عضو ھیئة التدریس معین وأعضاء الھیئة المعاونة وتعلق جداول الساعات المكتب
 ة لذلك فى لوحة إعالنات القسم وعلى الغرف الخاصة بھم حتى یتمكن الطالب من معرفة المواعید المحصص الطالبي

 )تم إنشاء مجموعات واتسابWhatsAppنة والطالب ) لكل فرقة تشمل رئیس القسم وأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاو
  لسرعة وسھولة تبادل المعلومات وحل المشكالت الدراسیة

 تقویم فاعلیة الریادة العلمیة 
  

 یقوم البرنامج باستطالع رأى الطالب فى المقررات الدراسیة المختلفة لتحسین جودة العملیة التعلیمیة  
 ) 3رقم ( ألكادیميانظام لتقییم رائد الفرقة المعتمد من مجلس  6/12/2021) بتاریخ 4تبنى البرنامج فى مجلس القسم رقم (

ات لإلجراء اذهواتخومدى استجابتھ  الطالبيذا النظام یعتمد على استطالع رأى الطالب فى الرائد وھ 8/12/2021بتاریخ 
 .التصحیحیة

   
  الدعم األكادیمى والمادى:

 تم تبنى  يوبالتالالب حرصاً من إدارة المعھد على ابنائھا الطالب فترتكز سیاسة التعلیم بالبرنامج على تنوع وتدرج وسائل تقییم الط
السبوع ا فيالدراسي الى امتحانات منتصف الفصل  باإلضافةعشر . ثنىإلا السادس و باألسبوعینوضح امتحانات دوریة سیاسة 

ھایة نن امتحانات التاسع واالمتحانات الشفویة والعملیة فى االسبوع الخامس عشرباالضافة الى االنشطة الفصلیة والمعملیة فضال ع
ألكادیمي اوالمجلس  11/11/2020) بتاریخ 3الفصل الدراسى. وتم المصادقة على توزیع درجات اعمال السنة بمجلس القسم رقم (

 .16/11/2020) بتاریخ 3رقم (
  كما یتم دراسة تظلمات الطالب فى درجات اعمال السنة. 

  آلیات تحدید الطالب المتمیزین والمتعثرین:
 
  یدجداجأو  امتیارر تقدیقامت إدارة البرنامج بتحدید الطالب المتمیزین والمتعثرین دراسیاً، حیث أن الطالب المتمیز ھو الحاصل على 

ن  رر رسوبھ اووالمتعثر ھو م ول بمواد تك ائج الطالب  منق تم مناقشة نت يو ی ى  ف ل فصل دراس ة ك ى نھای م ف س القس إتخاذ ومجل
 اإلجراءات التصحیحیة المناسبة لضمان االستمرار فى تقدیم الدعم االكادیمى للطالب 

 برامج دعم الطالب المتمیزین:
 : یستخدم المعھد وسائل متنوعة لدعم وتحفیز الطالب المتفوقین من خالل 

 تكریم طالب البكالوریوس األوائل فى حفل الخریجین.  -
تتراوح ما  حصر الطالب المتفوقین والحاصلین على جید جداً وممتاز وإعفائھم من كل أو جزء من المصروفات الدراسیة والتى -

 100% إلى 10بین 
  لمىلتفوق العاتشجیع الطالب على واألدبى للطالب المتمیزین فى األنشطة الطالبیة ویھدف إلى  الماديیقدم المعھد الدعم 

مجاالتھم  لمتقدمة فىاواإلجتماعى ویكون حافز لباقى طالب المعھد إلبراز المواھب للحصول على المراكز  والثقافى والفنى والریاضى
روع دادات ووتكون الحوافز المادیة فى صورة تخفیض أو إعفاء كامل من المصروفات الدراسیة والحوافز األدبیة فى صورة شھ

 ومیدالیات
یاضى (كرة شاط الروحصلت مریم محمد احمد محمد متولى المقیدة في القرقة الرابعة على تخفیض في المصرفات نظرا لتفوقھا في الن

   السلة)
  :برامج دعم الطالب المتعثرین

  ) م س القسم رق ن مجل دة م ة معتم ن خالل آلی یاً م رین دراس الب المتعث ة الط اریخ 4تقوم ادارة البرنامج برعای  6/12/2021) بت
  وتعتمد على: 8/12/2021) بتاریخ 3رقم ( األكادیميوالمجلس 
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 حصر الطالب المتعثرین  -
 حصر مشاكل الطالب وتحدید أسباب تعثرھم سواء كانت إجتماعیة أو مادیة أو علمیة.  -
  إضافة الساعات المكتبیة والریادة الطالبیة للسادة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم فى جداولھم. -
 تم عمل محاضرات إضافیة في عدد من  المقررات. -
 متعثرین.تم عمل محاضرات للمراجعات على المقررات للطالب ال -

 بالنسبة للطالب المتعثرین مادیا 
عھد وحدة ث یوجد بالمفتتم مساعدة الطالب ورعایتھم اجتماعیا وتقدیم المساعدات المادیة الممكنة طبقا لالئحة الداخلیة بالمعھد. حی

دعم  االت المستحقة لل وم بدراسة الح اءات تق ة لإلعف دعم الطالب ولجن اديل ةلطالب البحوث  الم حاب الظ االجتماعی روف أص
دأ فات لتحقیق مبسداد المصرو فيمثل فقد العائل أو التعثر  اقتصادیةألسباب  الجامعيالخاصة الغیر قادرین على مواصلة التعلیم 

  بین الطالب  االجتماعيالتكافل 
  ة خاصةبالرغم من عدم وجود ذوي احتیاجات خاصة بالبرنامج ألن طبیعة البرنامج ال تسمح بذلك م وضع آلی ع  ، اال انھ ت ل م للتعام

 الحاالت الطارئة وھي:
الغ  االحتیاجاتیتم تحدید ذوي  م اب ن ث ة االخاصة بالبرنامج عن طریق مالحظة رواد الفرق في لقاءاتھم مع الطالب وم اء ھیئ عض

لى حتاج البعض االى متابعة مستمرة ویالتدریس بالحاالت الموجودة، التخاذ االجراءات التي تتناسب مع كل حالة حیث یحتاج البعض 
  مزید من الشرح والتوضیح وذلك بعقد جلسات تعلیمیة خاصة لھم.

 ن خالل :كما یتم اإلعتماد على الموارد المادیة والتجھیزات الخاصة بالمعھد في ھذا الشأن وذلك م
اء ا - اتھم بالتعمل لجان خاصة للطالب المرضى (بعد تقدیم مایفید ذلك لعقد لجنة خاصة) أثن د حری ات أو المقی رة نسیق مع وزاإلمتحان

 الداخلیة والتعلیم العالى .
 عمل كشف طبى لجمیع الطالب الجدد . -
 عمل تحویالت الطالب للمستشفى (للحاالت الطارئة) . -
 عمل اإلسعافات األولیة الالزمة . -
 اإلشراف الطبى على لجان اإلمتحانات . -
 لدراسى.للطالب التى تقوم بتحویلھم للحاالت الطارئة التى تحدث أثناء الیوم اتحمل المعھد مصاریف العالج بالكامل  -
 توفیر سیارة اسعاف مجھزة داخل المعھد لخدمة الطالب -
الطالب ذوى  فى جمیع المبانى لتسھیل حركة لإلرصفة )rampsكما یتوفر مصعد كھربائى (مبنى د)  كمایتوفر عدد من مزلجات ( -

 االحتیاجات الخاصة .
  :لدعم األكادیمى خالل جائحة كورونا وتطبیق التعلیم عن بُعدا
 إنشاء برید إلكترونى لطل طالب والتواصل مع عضو ھیئة التدریس . -
 مجموعات الوتساب للرد على استفسارات الطالب. -
 إرسال التكلیفات عبر منصة المقرر. -
- Chat   من خاللMoodle .ومنتدى المناقشة 
ن خالل یم الھجین متطبیقات التعلیم عن بُعد والقواعد السلوكیة المنظمة خالل جائحة كورنا وتطبیق التعل تدریب الطالب على استخدام  -

ام  ى النظ دخول عل ة ال دیوھات تعریضیة بكیفی ق  – Moodleإدارة نظم المعلومات ورفع فی   Microsoft Teamsواستخدام تطبی
ث اومتابعة صفحة المقرر وكذلك اإلرشاد إلى القواعد السل ضرة( لمباشر للمحاوكیة واآلداب العامة التى یجب اإللتزام بھا خالل الب

  األتیكیت).
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  : 2021 - 2022 الدراسي للعام للبرنامج الزمنیةالخریطة 
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  دلیل المكانیات البشریة والمادیة 

  واللجان الرسمیة الھیكل التنظیمي لبرنامج الھندسة الكیمیائیة .1

  
  

  :أعضاء ھیئة التدریس
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 الدسوقى إبراھیم حسام /.د.أ : األسم -

  مصیلحى
  أستاذ الدرجة العلمیة : -
 الصناعات تكنولوجیا  :التخصص -

  العضویة غیر
 1983:  البكالوریوس درجة  -

  الزقازیق : جامعة
 الفنیة الجامعة - الھندسة :كلیة 1992  الدكتوراة : درجة -

 المجریة العلوم أكادیمیة - ببودابست
   2018 استاذ : درجة

  
  حسن بركات جنیدي /.دم..أ : األسم -
  مساعد أستاذ الدرجة العلمیة : -
 غیر الصناعات تكنولوجیا  :التخصص -

  العضویة
 : جامعة  :1978  البكالوریوس درجة  -

  القاھرة
  جامعة : القاھرة       1994 درجة الماجستیر : -
   جامعة القاھرة –الھندسة   :كلیة 1998 : الدكتوراة درجة -

  2011 :مساعد درجة استاذ 

  غادة احمد قدري  /.دم..أ : األسم -
  أستاذ مساعد الدرجة العلمیة : -
  الصناعات تكنولوجیا  :التخصص -

  العضویة
      1996:  البكالوریوس درجة  -

  حلوان : جامعة
       2001 درجة الماجستیر : -

   حلوانجامعة : 
   حلوانجامعة  –الھندسة   :كلیة  2008 الدكتوراة : درجة -

  2018 :مساعد درجة استاذ 

  أحمد عبد الصمدد/ ھیثم  : األسم -
  مدرس الدرجة العلمیة : -
  بترول و التعدینال  :التخصص -
      1996:  البكالوریوس درجة  -

  حلوان : جامعة
      2001 درجة الماجستیر : -

   حلوانجامعة : 
  :كلیة  2017 الدكتوراة : درجة -

  السویسجامعة  –الھندسة 
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  د/ مصطفى حسنین حسین  : األسم -
  مدرس الدرجة العلمیة : -
  البترول و التعدین  :التخصص -
 2005:  البكالوریوس درجة  -

  أكادیمیة الشروق 
جامعة :   2010درجة الماجستیر : -

  السویس 
 :كلیة  2015  الدكتوراة : درجة -

  جامعة : السویس – الھندسة

  
   عبد الجواد ھبھ علىد/  : األسم -
  درسم الدرجة العلمیة : -
   ھندسة كیمیائیة  :التخصص -
   2006  البكالوریوس درجة  -

   أكادیمیة الشروق 
      2012 درجة الماجستیر : -

  السویسجامعة : 
  رةجامعة القاھ –الھندسة   :كلیة  2017: الدكتوراة  درجة -

  
  بنداري إبراھیم د/ حازم : األسم -
  مدرس الدرجة العلمیة : -
  ھندسة كیمیائیة  :التخصص -
   2004  البكالوریوس درجة  -

   أكادیمیة الشروق 
      2013 درجة الماجستیر : -

  السویسجامعة : 
  ةجامعة القاھر –الھندسة   :كلیة  2018: الدكتوراة  درجة -

  
  د/ علي محمد علي  : األسم -
  مدرس الدرجة العلمیة : -
  ھندسة كیمیائیة  :التخصص -
   2005  البكالوریوس درجة  -

   أكادیمیة الشروق 
      2013 درجة الماجستیر : -

  السویسجامعة : 
  ةجامعة القاھر –الھندسة   :كلیة  2018: الدكتوراة  درجة -

  

  الھیئة المعاونة:
  التخصص  الدرجة  اسم عضو ھیئة التدریس  رقم
  ھندسة كیمیائیة  مدرس مساعد  السیدم.م/ ھیا محمد محمد   1
  ھندسة كیمیائیة  معید  م/ ندى رجب ریاض   2
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  :البرنامج عاملم

  یوجد بالبرنامج المعامل األتیة :

  كیمیاء الفیزیقیة المعمل  -1

  معمل الھندسة الكیمیائیة  -2

  والصناعات العضویةعضویة الكیمیاء ال -3

  غیر عضویة الصناعات الكیمیاء الغیر عضویة و -4

  صناعات البترول  -5

  نماذج للمعامل :
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 عدد الساعات التدریسة والساعات المعتمدة المكافئة بالفصول الدراسیة لبرنامج الھندسة الكیمیائیة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفرقة
 اإلجمالي الفصل الثاني الفصل األول

 إجمالي تمارین/عمليمحاضرات
عدد 

 إجمالي تمارین/عمليمحاضرات الوحدات
عدد 

 إجمالي تمارین/عملي محاضرات الوحدات
عدد 

 الوحدات

 33 50 28 22 16 25 14 11 17 25 14 11 اإلعدادي

 36 49 21 28 18 25 11 14 18 24 10 14 اإلولى

 33 50 24 26 16 24 11 13 17 26 13 13 الثانیة

 34 50 27 23 17 25 14 11 17 25 13 12 الثالثة

 34 51 29 22 17 24 13 11 17 27 16 11 الرابعة

 170 250 129 121 84 123 63 60 86 127 66 61 اإلجمالي
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 الفرق الدراسیة بالبرنامج :

 
 الكیمیائیة (عام) الفرقة: األولى                                                           التخصص: الھندسة

 إسم المقرر كود المقرر

 الفصل الدراسي األول

النھایة 
العظمى 
 للدرجات

 ً  توزیع الدرجات توزیع الساعات إسبوعیا

ان
تح

إلم
ة ا

مد
 

 
ة)

اع
(س

 

رة
ض

حا
 م

ین
مر

 ت

لي
عم

 

لي
جما

اإل
 

ي
یر

حر
 ت

نة
 س

مال
أع

 

وي
شف

ي/ 
عمل

 

CHE 121 125 2 20 30 75 4 2 - 2 كیمیاء غیر عضویة 

CHE 131  مدخل الى الھندسة الكیمیائیة
 125 2 - 35 90 4 - 2 2 وتصنیع البترول

PHM 171 ) 3ریاضیات(  2 2 - 4 90 35 - 2 125 

PHM 173 ) 3فیزیاء(  2 1 1 4 75 30 20 2 125 

CHE 151 100 2 - 30 70 3 - 1 2 تصمیم ماكینات 

HUM 171 ) 1مقرر إختیارى إنسانیات (  2 1 - 3 50 25 - 1 75 

 HUM 172 75 1 - 25 50 2 - - 2 كتابة التقاریر الفنیة 
  14 7 3      

750 
 إجمالي درجات الفصل األول  24 إجمالي عدد ساعات الفصل األول

 
 
 

 إسم المقرر كود المقرر

 الفصل الدراسي الثاني

النھایة 
العظمى 
 للدرجات

 ً  توزیع الدرجات توزیع الساعات إسبوعیا

ة)
اع

(س
ن 

حا
مت

اإل
دة 

 م

رة
ض

حا
 م

ین
مر

 ت

لي
عم

 

لي
جما

اإل
 

ري
ری

تح
 

نة
 س

ال
عم

 أ

وي
شف

ي/ 
عمل

 

CHE 122 ) 1كیمیاء عضویة (  2 - 2 4 75 30 20 2 125 

CHE 123 125 2 20 30 75 4 2 - 2 كیمیاء غیر عضویة وتحلیلیة 

PHM 172 ) 4ریاضیات(  2 2 - 4 90 35 - 2 125 

PHM 174 )3میكانیكا(  2 2 - 4 70 30 - 2 100 

CVE 112 100 2 - 30 70 3 - 1 2 مبادئ ھندسة التشیید 

EPM 116 100 2 - 30 70 3 - 1 2 ھندسة كھربیة والكترونیة 

HUM173 ) 2مقرر إختیارى إنسانیات(  2 1 - 3 50 25 - 1 75 
  14 7 4      

750 
 إجمالي درجات الفصل الثاني  25 إجمالي عدد ساعات الفصل الثاني

 
 

 
 تعتبر مقررات متصلة   كیمیاء غیر عضویة وتحلیلیة&كیمیاء غیر عضویة*

  متصلة مقررات) تعتبر 4)& (3ریاضیات(* 
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الكیمیائیة (عام) ةالتخصص: الھندسالفرقة: الثانیة                                                             

 إسم المقرر كود المقرر

 الفصل الدراسي األول

النھایة 
العظمى 
 للدرجات

 ً  توزیع الدرجات توزیع الساعات إسبوعیا
ة)

اع
(س

ن 
حا

مت
اإل

دة 
 م

رة
ض

حا
 م

ین
مر

 ت

لي
عم

 

لي
جما

اإل
 

ي
یر

حر
 ت

نة
 س

مال
أع

 

وي
شف

ي/ 
عمل

 

CHE 221 ) 2كیمیاء عضویة(  2 - 2 4 75 30 20 2 125 

CHE 231 175 2 - 65 110 6 - 3 3 نقل كمیة الحركة 

CHE 222  الكیمیاء الفیزیقیة والدینامیكا
 150 2 20 40 90 5 2 1 2 الحراریة

CHE 232 150 2 - 50 100 5 - 3 2 أساسیات میزان الكتلة والطاقة 

HUM 271 ) 3مقرر إختیارى إنسانیات(  2 1 - 3 50 25 - 1 75 

HUM 272 75 1 - 25 50 3 - 1 2 مھارات البحث والتحلیل 
  13 9 4      

750 
 إجمالي درجات الفصل األول  26 إجمالي عدد ساعات الفصل األول

 
 
 
 
 
 

 إسم المقرر كود المقرر

 الفصل الدراسي الثاني

النھایة 
العظمى 
 للدرجات

 ً  توزیع الدرجات توزیع الساعات إسبوعیا

ة)
اع

(س
ن 

حا
مت

اإل
دة 

 م

رة
ض

حا
 م

ین
مر

 ت

لي
عم

 

لي
جما

اإل
 

ري
ری

تح
 

نة
 س

ال
عم

 أ

ي/ 
عمل

وي
شف

 

CHE 223  الكیمیاء الفیزیقیة واتزان
 150 2 20 40 90 5 2 1 2 اطوار

CHE 224 3( كیمیاء عضویة وحیویة(  2 - 2 4 75 30 20 2 125 

PHM 271 100 2 - 30 70 2 - 1 1 احصاء واحتماالت 

CHE 233 100 2 - 30 70 3 - 1 2 مبادئ الھندسة المیكانیكیة 

CHE 2XX1  1تخصصى (مقرر اختیارى(  2 2 - 4 90 35 - 2 125 

HUM273 ) 4مقرر إختیارى إنسانیات(  2 1 - 3 50 25 - 1 75 

HUM  274 75 1 - 25 50 3 - 1 2 تقییم األثر البیئى 
  13 7 4      

750 
 إجمالي درجات الفصل الثاني  24 إجمالي عدد ساعات الفصل الثاني

 
 
 

  ) تعتبر مقررات متصلة3)& كیمیاء عضویة وحیویة (2كیمیاء عضویة (* 
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 الھندسة الكیمیائیة التخصص:   الفرقة :  الثالثة

  كود 
 إسم المقرر المقرر

 الفصل الدراسي األول 
النھایة 
 العظمى
 للدرجات

  مخرجات التعلیم المستھدفة
I.L.Os الساعات الساعات نصف أسبوعیة  

  المعتمدة
 المكافئة

  مدة  النھایة العظمي للدرجات
  اإلمتحان

أعمال  تحریري  عملي درس  محاضرة 
 سنة

عملي/ 
 (ساعة) شفوي

CHE 361 ) 100 2 30 30 40 2 1 1 2 )1العملیات المیكانیكیة المشتركة K1-K4-K5-K8-K13-K16-K17-I3-I4-I7-I11-
I13-I15-P2-P5-P11-T1-T3-T7-T9 

CHE 331 100 2 30 30 40 2 2  2 كیمیاء كھربیة تطبیقیة و ھندسة التآكل K1-K3-K5-K6-K10-K12-K15-I2-I3-I4-I11-
I14-I15-P5-P6-P7-P14-P15-P17-P18-T1-

T2-T3-T9 

CHE 341  النمذجة و حاسبات الھندسة الكیمیائیة
)1( 2   3 3 60 45 45 2 150 K1-K2-K5-K8-I1-I2-I3-I4-I5-I7-I8-I11-I12-

P1-P2-P6-P7-P11-P16- 
T1-T2-T3-T4 -T7-T8 

CHE321 150 2   60 90 3   2 2 انتقال الحرارة وتطبیقاتھا K1-K4-K16-K17-I3-I4-I7-I13-I14-I15-P1-
P2-P5-P18-T1- T2-T3-T7-T8 

CHE 343 150 2   60 90 3   2  2 تصمیم  المفاعالت واألجھزة الكیمیائیة K1-K13-K16-K17-I3-I7-I15-P1-P2-P3-P4-
P5-P14-P15-T1-T2-T3-T7-T8-T9 

CHE 3XX1) 100 2   40 60 2   1 2 ) 1مقرر اختیارى K1-K3-K5-K8-K12-K13-K14-K15-K18-I2-
I4-I7-I15-I16-P1-P5-P11-P18-T1-T2-T3-

T7-T8-T9 

CHE 3YY50     50   2   4   المشروع التدریبى   

  12 10 6 17     
800   

  28 إجمالي عدد ساعات الفصل الدراسي األول
            

  كود 
 إسم المقرر المقرر

 الفصل الدراسي الثاني
النھایة 

العظمى 
 للدرجات

  مخرجات التعلیم المستھدفة
I.L.Os الساعات الساعات نصف أسبوعیة  

  المعتمدة
 المكافئة

  مدة  النھایة العظمي للدرجات
  اإلمتحان

أعمال  تحریري  عملي درس  محاضرة 
 سنة

عملي/ 
 (ساعة) شفوي

CHE 362 ) 100 2 30 30 40 2 1 1 2 )  2العملیات المیكانیكیة المشتركة K1-K4-K5-K8-K13-K16-K17-I3-I4-I7-I11-
I13-I15-P2-P5-P11-T1-T3-T7-T9 

CHE 351 100 2 30 30 40 2 2  2 صناعات كیمیائیة عضویة K1-K3-K5-K8-K12-K13-K14-K15-K18-I2-
I4-I7-I15-I16-P1-P5-P11-P18-T1-T2-T3-

T7-T8-T9 

CHE 344 100 2 30 30 40 2 1 1 2 تصمیم العملیات والمصانع K1-K2-K5-K8-K11-K18-I1-I2-I4-I7-I14-
I15-P1-P2-P11-T1-T3-T6-T7-T8 

CHE 342  النمذجة و حاسبات الھندسة الكیمیائیة
)2 ( 

1  3 2 40 30 30 2 100 K1-K2-K5-K8-I1-I2-I3-I4-I5-I7-I8-I11-I12-
P1-P2-P6-P7-P11-P16-T1-T2-T3-T4 -T7-

T8 

CHE 352 100 2 30 30 40 2 2  2 صناعات كیمیائیة غیر عضویة K1-K3-K5-K8-K11-K12-K13-K15-K16-I2-I4-
I7-I11-I13-I14-I15-I16-P1-P5-P7-P8-P9-P11-

P18-T1-T2-T3-T6-T7-T9 

CHE 3XX2 ) 100 2  40 60 2  1 2 )2مقرر اختیارى K1-K4-K16-K17-I3-I4-I7-I13-I14-I15-P1-
P2-P5-P18-T1- T2-T3-T7-T8 

HUM3XX ) یرجع لمخرجات االنسانیات 100 2   40 60 2   1 2 )3مقرر اختیارى إنسانیات 

CHE 3YY 150  50 100  2  4  المشروع التدریبى K1-K4-K13-K14-K15-K16-I3-I4-I5-I7-I13-I14-
I15-P1-P5-P9-P11-P13-P14-P15-T1-T2-T3-

T4-T7 

  13 8 9 16     
  30 إجمالي عدد ساعات الفصل الدراسي الثاني   850

  

  كود 
 أسم المقرر المقرر

 الفصل الدراسي الثالث الصیفي
النھایة 

العظمى 
 للدرجات

  مخرجات التعلیم المستھدفة
I.L.Os الساعات الساعات نصف أسبوعیة  

  المعتمدة
 المكافئة

  مدة  النھایة العظمي للدرجات
  اإلمتحان

أعمال  تحریري  عملي درس  محاضرة 
 سنة

عملي/ 
 (ساعة) شفوي

CHE 
3XX 

 50   25 25   1 3     )3التدریب المیدانى (
K1-K2-K3-K4-K5-K6-K8-K11-K12-K13-K14-
K15-K16-K17-K18-I1-I2-I4-I7-I11-I13-I14-
I15-I16-P1-P2-P5-P7-P8-P9-P10-P11-P13-
P18-T1-T2-T3-T4-T6-T7-T8-T9 

    3 1     
50   

  3 إجمالي عدد ساعات الفصل الدراسي الثالث الصیفي

 . متصلة مواد تعتبر)  2)&(1(  الكیمیائیة الھندسة حاسبات و النمذجة -) 2)&(1(المشتركة المیكانیكیة العملیات *
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 الھندسة الكیمیائیة التخصص:  الفرقة :  الرابعة

  كود 
 إسم المقرر المقرر

 الفصل الدراسي األول 
النھایة 

العظمى 
 للدرجات

  مخرجات التعلیم المستھدفة
I.L.Os الساعات الساعات نصف أسبوعیة  

  المعتمدة
 المكافئة

 محاضرة 

  مدة  النھایة العظمي للدرجات
  اإلمتحان

أعمال  تحریري  عملي درس  محاضرة 
 سنة

عملي/ 
 (ساعة) شفوي

CHE 421  انتقال المادة وعملیات الفصل متعددة
 100 2 30 30 40 2 1 1 2 )1المراحل(

K1-K3-K4-K5-K12-K13-K15-K16-K17-I2-
I3-I4-I7-I13-I15-P1-P2-P4-P13-P14-P15-
T2-T3-T7-T8-T9 

CHE 481  150 2  45 45 60 3 3   2 ھندسة تكریر البترول 
K4-K5-K6-K12-K13-K14-K16-K17-I4-I7-
I13-I15-I16-P2-P10-P13-P18-T3-T4-T7-
T8 

CHE 441 150 2   60 90 3   2 2 اقتصادیات المصانع الكیمیائیة K1-K5-K7-K9-I2-I4-I9-I10-I14-P2-P5-P8-
P9-P11-T1-T3-T6-T7-T9 

CHE 423 ) 50 1  15  15 20  1 3     )  1معمل الھندسة الكیمیائیة K1-K4-K5-K6-K8-K15-I1-I2-I3-I4-I7-I15-
P1-P2-P5-P8-P11-T1-T2-T3 

CHE 
4XX3 ) 100 2   40 60 2   1 2 ) 3مقرر اختیارى 

K1-K3-K5-K8-K11-K12-K13-K15-K16-I2-
I4-I7-I11-I13-I14-I15-I16-P1-P5-P7-P8-
P9-P11-P18-T1-T2-T3-T6-T7-T9 

CHE 
4XX4 )100 2   40 60 2   1 2 )4مقرر اختیارى 

K1-K2-K5-K8-I1-I2-I3-I4-I5-I7-I8-I11-I12-
P1-P2-P6-P7-P11-P16-T1-T2-T3-T4 -T7-
T8 

CHE 4YY یرجع لمخرجات المشروع 100     100   4   8  مشروع 

  10 13 7 17     
750   

  30 إجمالي عدد ساعات الفصل الدراسي األول
            

  كود 
 إسم المقرر المقرر

 الفصل الدراسي الثاني
النھایة 

العظمى 
 للدرجات

  مخرجات التعلیم المستھدفة
I.L.Os 

  الساعات الساعات أسبوعیاً 
  المعتمدة
 المكافئة

  مدة  النھایة العظمي للدرجات
 اإلمتحان 

أعمال  تحریري  عملي درس  محاضرة 
 سنة

عملي/ 
 (ساعة) شفوي

CHE 422 
انتقال المادة وعملیات الفصل 

 100 2 30 30 40 2 1 1 2 )2متعددة المراحل (
K1-K3-K4-K5-K12-K13-K15-K16-K17-I2-
I3-I4-I7-I13-I15-P1-P2-P4-P13-P14-P15-

T2-T3-T7-T8-T9 

CHE 442 150 2   60 90 3   2 2 ضبط العملیات 
K1-K2-K16-I1-I2-I4-I5-I7-P1-P2-P11-

P16-P17-T1-T3-T6-T7-T8 

CHE 423 ) 50 1 15 15 20 1 3     )2معمل الھندسة الكیمیائیة 
K1-K4-K5-K6-K8-K15-I1-I2-I3-I4-I7-I15-

P1-P2-P5-P8-P11-T1-T2-T3 

CHE 443 150 2 45 45 60 3 3   2 ادارة المشروعات بالحاسب االلى 
K1-K2-K4-K8-K15-K16-K17-I1-I2-I3-I4-
I7-I8-I11-P1-P2-P11-P16-T1-T3-T4-T6-

T8 

CHE 
4XX5 

 100 2   40 60 2   1 2 )5مقرر اختیارى (
K4-K5-K6-K12-K13-K14-K16-K17-I4-I7-
I13-I15-I16-P2-P10-P13-P18-T3-T4-T7-

T8 

CHE 
4XX6 

 100 2   40 60 2   1 2 )6مقرر اختیارى (
K1-K3-K4-K5-K12-K13-K15-K16-K17-I2-
I3-I4-I7-I13-I15-P1-P2-P4-P13-P14-P15-

T2-T3-T7-T8-T9 

CHE 4YY یرجع لمخرجات المشروع 300   200 100   4   8   مشروع 

  10 13 7 17     
950   

  30 إجمالي عدد ساعات الفصل الدراسي الثاني

 . متصلة مواد تعتبر)  2)&(1(معمل الھندسة الكیمیائیة  -) 2)&(1(انتقال المادة وعملیات الفصل متعددة المراحل  *
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  التدریب المیداني للطالب : البرنامج 

  

  
  )1التدریب (

 الفرقة األولى
  

 
     CHE114الرقم الكودى :  -المقرر :الكیمیاء التحلیلیة

  :یىرتدمحتوى الال
لوزنى احلیل ویتضمن البرنامج التدریبى على التحلیل الكیمیائى الكیفى ، اساسیات الت

قدیر ت، االسس النظریة للتفاعالت فى المحالیل ، التحلیل الكیمیائى الحجمى ، 
زال ، االختالحموضة ، تقدیر القلویة ، تفاعالت الترسیب ، معایرة عملیات االكسدة و

لیل ، تح طیفى ؛ التحلیل الطیفى باالشعة تحت الحمراءاحصاء االخطاء ، التحلیل ال
  .  جرافىالطیف الذرى االنبعاثى ، التحلیل الطیفى االمتصاصى ، التحلیل الكرموتو

  )2التدریب (
  الفرقة الثانیة

  

  2CHE24الرقم الكودى:  -لمقرر: النمذجة والمحاكاه فى الھندسة الكیمیائیةا
كل : التآ وتأثیره على األقتصاد القومى، مبادىء ویتضمن التدریب على أھمیة التآكل

كیة یكانیالمالمح الكیمیائیة، النواحى البیئیة، النواحى المیتالورجیھ، أشكال وم
تآكل خالیا التآكل،انواع الخالیا المسئولھ عن التآكل،تآكل الفلزات غیر المتماثلة،

الخالیا جوى،دى،التآكل الالتھویھ المختلفة، تآكل فرق االجھاد، التآكل الشققى االجھا
وساط فھ،األالجلفانیة،أنواع األقطاب،إختبارات التآكل،مقاومة التآكل للمواد المختل

 عوقاتالمختلفھ،مجابھة التآكل :(التغطیات:غیر العضویة،العضویة،المعدنیة) الم
یة كاثود(المعوقات الكاثودیة، المعوقات األنودیة معوقات األمتزاز) الحمایات ال

 ات األنودیة ،إختیار مواد اإلنشاء والتشیید .الحمای

  )3التدریب (
  الفرقة الثالثة

 384CHEالرقم الكودى: -المقرر:ھندسة البترول
ص و یتضمن التدریب على التركیب الكیمیائى للزیت الخام، طرق التصنیف، خوا

ة فى ستخدمالممشتقات البترول وطرق تحلیلھا، الغازات البترولیة، الوحدات المختلفة 
لطرق ول باتكریر البترول، التكسیر الحرارى و التكسیر المحفز، تنقیة مشتقات البتر
حدات یة، والكیمیائیة، وحدات التنقیة، أبراج التقطیر، األفران، المبادالت الحرار

 اإلستخالص، تصمیم بعض وحدات التكریر.

  جھة التدریب

  التدریب الخارجى
  للتدریبالشركة المصریة الھندسیة 
  شركة النصر للبترول  
 التدریب الداخلى 
  المعھد العالى للھندسة. –قسم الھندسة الكیمیائیة  

  عدد الطالب
  طالب 10الفرقة األولى: 
 طالب 25الفرقة الثانیة: 
  طالب 18الفرقة الثالثة: 

  د. غادة قدرى  ا.م  -  على التدریباالشراف 
 د.ھیثم عبدالصمد -
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 د.مصطفى حسنین -
 بندارىابراھیم حازم  د -
 د/ ھبة عبد الجواد  -
 على محمد على  د. -
  ھیا محمد محمدم.م  -

  خالل شھرى یولیو واغسطس  -  توقیت التدریب 
  .ینعلى مدار اسبوع ساعات یومیا 6ساعة بمعدل   36 -  مدة التدریب 

ة معتمدة من جھاستالم واستكمال استمارات التدریب واعادتھا الى القسم  -  المطلوب من الطالب 
  التدریب والمشرفین.

المطلوب من االشراف 
  الخاص بالقسم العلمى  

ت المرور على اماكن التدریب ویؤخذ بنتائج ھذه الزیارات فى تقییم جھا -
 التدریب 

دھا عد اعتماوتسلیم نتائجة الى الكنتروالت باالمتحان العملى او الشفوى  إجراء  -
  فى مجلس القسم 

  ین على التدریب المتعلق بتقییم وتعلیقات المشرفالتقریر ل استكما -  جھة التدریب من المطلوب 
تقییم الطالب وتوزیع   

  الدرجات 
 توزع كالتالى : طبقا لالئحة  درجة 50 التدریب یشمل  -
  درجة : 25اداء الطالب بواقع   -1

ة ت جھتوصیا -تقییم أداء الطالب ومدى تفاعلة أثناء التدریب -تشمل حضور الطالب
لب یقدمھ الطا فنىتقریر  -ة عن جھة التدریبرشھادة التدریب الصاد –التدریب 

  یلخص فیھ ماتدرب علیھ  
  بواسطة القسم العلمى.ویتم  جة در 25االمتحان العملى او الشفوى  -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  استراتیجیة التعلیم و التعلم : 
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 للتعلیم العالیة لمستویاتا تحققأن  التعلیمیة البرامج جمیع لضمان فعالة إستراتیجیة الكیمیائیة الھندسة یتبنى قسم

 بھا یتحلى أن ینبغى التى وتوفیرالمواصفات المعھد مخرجات من بإحتیاجاتھ العمل سوق إعداد وتتضمن والتعلم

 الفعال التعلیم نمط إلى التقلیدى التعلیم نمط من واإلنتقال واإلبتكار واإلبداع التفكیرالخالق على قدرة من الخریج

   التعلیمیة تطویرالمنظومةى الضرور من یجعل وھواألمرالذى

  
  ستراتیجیة :محاور اإل

ة  بیئة یادة كفاءویر وزعملیة تط ىعل تتركز التي تطویر و زیادة كفاءة بیئة التعلیم و التعلم بالمعھد المحور األول :

 التعلیم 

  :والتعلم على مجموعة من المحاور الفرعیة یمكن تلخیصھا فى اآلتى 

 تحدید معاییر إختیار ودعم أعضاء ھیئة التدریس والھیئھ المعاونة  -

 س ومعاونیھم یتحسین أداء ھیئة التدر -

  تطویر مصادر التعلیم والتعلم -

 كن رعیة یمف؛ ویتركز ھذا المحور على مجموعة محاور  المستمر للبرامج التعلیمیة التطویر المحور الثاني :

  : تلخیصھا في االتي

  الحدیثة في التعلیم و التعلم  االعتماد على االنماط -

  ربط البرامج التعلیمیة بمتطلبات سوق العمل  -

ع أسالیب نفیذ وإتباتعلى  االلتزام باستمرار التقویم الشامل لجمیع جوانب العملیة التعلیمیة ؛ ویرتكز المحور التالت :

ور عالج القصلیحیة عالیة الكفاءة لتقییم وقیاس جودة التعلم لدى الطالب وإتخاذ كافة اإلجراءات والقرارات التصح

  :  واألخطاء ویتم وذلك من خالل

یات ع مستوتقویم مھارات البرنامج حیث یعتمد تقویم الطالب على توصیف المقررات داخل البرنامج على ارب -

ات األختبار ن خاللو التي یتم مالمعرفة و الفھم و المھارات الذھنیة ، المھارات المھنیة ، المھارات العامة وھي 

  حیث دانيالمی ریبوالتد التخرج مشاریعو التحریریة النھائیة ، األختبار الشفوي ، و العملي و العروض التقدیمیة 

  الخارجة التدریب تقاریرمشرفي ضوء في العملي التدریب درجة على الطالب یحصل

  .للطالب الدوریة والمتابعة الطالبیة ریادةال -

 و التحسین مقترحات ودراسة والمقررات البرامج مواصفات في الطالب رأى استطالعات -
 .التطویر
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 عدد راسةد ب والطال نتائج و تقدیرات تتضمن العلمیة البرامج و للمقررات سنویا تقاریر اعداد -

 لمستفیدینا واتجاھات أراء استطالع–  السنویة التخرج معدالت -  البرنامج على المقبلین الطالب

 )…  بالبرنامج العالقة ذوي

 فةلكا االمتحانیة الورقة تغطیة من للتحقق العلمیة بالبرامج االمتحانیة الورقة لمراجعة لجان توفیر -

 .قرراتالم بتوصیف الواردة التعلیمیة للمخرجات الطالب اكتساب من التحقق و المقرر محتویات

 فى لمطلوبةا المواصفات إلى للوصول دوري بشكل العلمیة للبرامج والخارجیة الداخلیة المراجعة -

 .التعلیمیة البرامج

 و البرنامج خریجي من التوظیف معدالت حصر مھامھا ومن بالمعھد الخریجین وحدة توافر -

 خریجي توظیف على تقبل التي للمؤسسات تصنیفو   وحصر العمل سوق فيم كفاءتھ دراسة

   بالبرنامج العالقة ذوي المستفیدین اتجاھات و أراء استطالع البرنامج
 اطالع وأ الرصد إعادة على والعمل إلكترونیة لتكون االمتحانات نتائج من التظلم تطویرآلیة -

 . اإلجابة كراسة صورة على الطالب

  . املةك ومصداقیة بشفافیة منھا والتحقق الطالب مشاكل جمیع للتعبیرعن الشكاوى تطویرآلیة -

  
  

  الكیمیائیة الھندسة لبرنامج والتعلم التعلیم إستراتیجیة أنماط
 

  :المحاضرة إستراتیجیة

 یقوم الذى الوقت فى ، األحیان بعض فى السبورة إستخدام مع المعلومات بإلقاء الُمعلم قیام على تعتمد إستراتجیة ھى

        بعبارة المعلم من تنتھى وعادة البسیطة المالحظات بعض یدونون وقد حدیثھ إلى بھدوء باالستماع الطالب فیھ

  . ) اسئلة أى   (

 : الحوار و المناقشة إستراتیجیة

 الطالب بین ( المحاضره داخل أكثر أو طرفین بین لفظى بتفاعل تسمح حیث اللفظیة اإلستراتجیات من تعتبر

 للمادة عمقأ فھم للطالب تتیح بذلك وھى ) وتوجیھم المعلم إشراف تحت أنفسھم الطالب من عدد بین ، والمعلم

 . العلمیة
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  :الخطوات

 التمھید 1 .

 والتعلیم والتفسیر لإلستنتاج للطالب فرص وإعطاء المشكلة مناقشة یتم وقد العرض 2.

 ھأوج وإستكشاف الجدیدة والموضوعات السابقة الموضوعات بین المقارنات خالل من وتتم الموازنة 3.

 الحقائق فھم للطالب یتیح مما واإلختالف التشابھ

 ستنتاجاال طریق عن شامل مفھوم الى التوصل الجدید للدرس دراستھم بعد الطالب یستطیع وفیھا التعمیم 4.

 ىف تواجھھم ومشكالت مواقف على وتطبیقھا للتعمیمات إستنتاجھم من الطالب یستفید وقد التطبیق 5 .

  المجتمع

  

  : )التفاعلى (التعاونى التعلم إستراتیجیة

 كعضو علممت كل یظھر حیث المجموعة داخل المتعلمین بین اإلیجابى التفاعل على تقوم تدریس إستراتیجیة ھى

 أو ما مشكلة لحل الرأى وإبداء للمناقشة كبیرة مساحة للمتعلمین تتاح وبذلك اآلخرین بأراء ویتأثر یؤثر نشط

  . ما بنشاط القیام

 

  :الخطوات

 لمطلوبوا معطیاتھا وتحدید المطروحة المھمة أو المشكلة فھم یتم وفیھا) : فالتعر (األولى المرحلة 1.

 .لحلھا المشترك للعمل المخصص الوقت و أزاءھا عملھ

 وكیفیة ألدوارا توزیع على اإلتفاق المرحلة ھذه فى ویتم) :الجماعى العمل معاییر بلورة (الثانیة المرحلة 2.

 رادأف ألراء اإلستجابھ وكیفیة المشترك القرار إتخاذ وكیفیة الجماعیة المسئولیات وتحدید التعاون

  .المطروحة المشكلة لحل الالزمة والمھارات المجموعة

  

 : إستراتیجیة التعلیم الذاتى

اجاتھ اسب وحبحیث یندمج المتعلم بمھمات تعلیمیة معینة تتنھو مجموعة من اإلجراءات إلدارة عملیة التعلیم 

   وقدراتھ الخاصة ومستویاتھ المعرفیة والعقلیة.

 : إستراتیجیة حل مشكالت الطالب
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ات التى المھارھى مجموعة العملیات التى یقوم بھا الفرد مستخدماً المعلومات والمعارف التى سبق لھ تعلمھا و

  ف بشكل جدید وغیر مألوف لھ فى السیطرة علیھ والوصول الى حل لھ. إكتسبھا فى التغلب على موق

  

  :أنواع المشكالت 

 .مشكالت تحدد فیھا المعطیات واألھداف بوضوح تام 

 .مشكالت توضح فیھا المعطیات ، واألھداف غیر محددة بوضوح 

 .مشكالت أھدافھا محددة وواضحة ومعطیاتھا غیر واضحة 

  األھداف والمعطیات.مشكالت تفتقر إلى وضوح 

  ى غیر لنھائامشكالت لھا إجابة صحیحة ، ولكن اإلجراءات الالزمة لإلنتقال من الوضع القائم إلى الوضع

 واضحة وتعرف بمشكالت اإلستبصار.

  : طرق حل المشكالت

ى لفرد فوھى طریقة أقرب إلى أسلوب ا طریقة حل المشكالت باألسلوب العادى اإلتفاقى أو النمطى : -1

 كیر بطریقة علمیة عندما تواجھھ مشكلة ما .التف

حل وعلى ذلك تعرف بأنھا :كل نشاط عقلى ھادف مرن یتصرف فیھ الفرد بشكل منتظم فى محاولة ل

  المشكلة وفق الخطوات التالیة .

 إثارة المشكلة والشعور بھا.  .أ

 تحدید المشكلة.  .ب

  ج.  جمع المعلومات والبیانات المتصلة بالمشكلة.

  وض المحتملة.د.   فرض الفر

  ھـ.  إختبار صحة الفروض وإختیار األكثر إحتماالً لیكون حل المشكلة.

  

 سلوب اإلبتكارى او اإلبداعىطریقة حل المشكالت باإل -2

 د أبعادھاھا وتحدیتحتاج إلى درجة عالیة من الحساسیة لدى المتعلم أو (من یتعامل مع المشكلة) فى تحدید –أ 

  تلمشكالال یستطیع أن یدركھا العادیون من األفراد وذلك ما أطلق علیھ أحد الباحثین الحساسیة ل

سواء فى صیاغة الفروض أو تحتاج أیًضا إلى درجة عالیة من إستنباط العالقات وإستنباط المتعلقات –ب 

  اإلبتكارى.التوصل إلى الناتج 
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  خطوات حل المشكلة :

  دد.الخطوة تتمثل فى إدراك معوق أو عقبة تحول دون الوصل إلى ھدف مح بالمشكلة: وھذهالشعور  . 1

  ما یعنى وصفھا بدقة مما یتیح لنا رسم حدودھا وما یمیزھا عن سواھا. المشكلة: ھوتحدید  . 2

لتى ال العناصر اتتمثل فى تعرف الفرد على العناصر األساسیة فى مشكلة ما وإستبعاد  التىالمشكلة: تحلیل  . 3

  تتضمنھا المشكلة .

  لة ما .حل مشكالحلول: وتتمثلفى قدره الطالب على التمییز والتحدید لعدد من الفروض المقترحة ل إقتراح . 4

حاً الحل واض یكون على معاییر نحددھا وھنا دراسة الحلول المقترحة دراسة نافذة: فیتم المفاضلة بینھا بناء . 5

  ، ومألوفاً فیتم أعتمادة وقد یكون ھناك إحتمال لعدة بدائل.

كیر فى تعین التفلذا یالحلول المألوفة أو ربما تكون غیر مالئمة لحل المشكلة و رالحلول اإلبداعیة: قدال تتوف . 6

  ).لذھنياإلبداع المعروفة مثل (العصف ا حل جدید یخرج عن المألوف وللتوصل لھذا الحل تمارس منھجیات

  

 :  )Learning Strategies-E -إستراتیجیة التعلیم والتعلم عن بعد (التعلم اإللكتروني 

صول بالف التعلیم اإللكتروني: ھو شكل من أشكال التعلیم عن بعد، حیث ألغیت الفصول التقلیدیة واستبدلت

ھا التي یخططونیة، اتیجیات التعلیم والتعلم خالل المنظومات اإللكترواالفتراضیة باستخدام األنترنت وتتعدد استر

یجیات ستراتاالقائم بالتدریس تبعا لتنوع كل من المقررات الدراسیة واألھداف، والمتعلمین؛ ویمكن ذكر بعض 

 الف الوسطع اختالتعلیم والتعلم عن بعد والتي تتشارك مع استراتیجیات التعلیم والتعلم التقلیدي في المعظم م

  :المستخدم كما یلي

   E-lectureالمحاضرة اإللكترونیة . 1

   E-problem Solvingحل المشكالت إلكترونیا . 2
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  أنشطة التعلیم والتعلم     

  

 ون النشاطد مضمیعرف النشاط بصفة عامة بأنة ممارسة الطالب لعمل ما لتحقیق أھداف أو نواتج تعلم محددة. ویحد

لتى التعلیمیة انشطة التخطیط لأل المنشودة. ویتماألعمال والمھام التى یمارسھا الطالب بھدف إكتسابھ نواتج التعلم 

  یمارسھا الطالب وفق خطوات محدده تشتمل األتى:

  تحدید الھدف أو األھداف من النشاط -

  تحدید األدوات والمواد المستخدمھ فى النشاط -

   تحدید إجراءات النشاط. -

 :  شروط النشاط الجید

   یثیر إنتباة الطالب ودافعیتھم. .1

   یستثمر جمیع حواس الطالب. .2

   ییسر أداء النشاط من قبل الطالب. .3

   یتیح لھم فرص التفكیر واإلبداع . .4

   مستوى نضج الطالب ویتحدى قدراتھم.یكون فى  .5

   یتیح فرص تنمیة مھارات اإلتصال. .6

   یضفى واقعیة على عملیتي التعلیم والتعلم. .7

   یتیح فرص التدریب على إكتساب المھارات العلمیة. .8

   ینمى مھارات العمل الفریقى. .9
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