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 اوال : البيانات الوصفية 

 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى اسم المؤسسة:   ▪
 معهد متوسط             معهد عالي                  كليـةنوع المؤسسة:   ▪
 جامعة القاهرة اسم الجامعة/األكاديمية التابعة لها المؤسسة:     ▪
         خاصة                 حكوميةنوع الجامعة/األكاديمية :         ▪
 الموقع الجغرافى: ▪

 الجيزة:   المدينة -      الجيزة:   المحافظة
   1978تاريخ التأسيس:  ▪
 سنوات  5مدة الدراسة:      ▪
 اللغة العربية لغة الدراسة:   ▪
 القيادة األكاديمية للكلية : ▪

 الدرجة العلمية  االسم  القيادة 

 دكتور  ذأستا هشام البرملجى ا.د.  الكلية  عمـيــد
 أستاذ دكتور   رندا جالل حسينا.د.  وكيل الكلية/ المعهد لشئون التعليم والطالب 

 أستاذ دكتور  ابتهال احمد عبد المعطىا.د.  وكيل الكلية/ المعهد للدراسات العليا والبحوث 

طارق ابوالسعود ا.د.  وكيل الكلية/ المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أستاذ دكتور  

 
 الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة:  ▪

 دبلومات متخصصة   ليسانس       بكالوريوس
 دبلوم              ماجستير                 دكتوراه 
 

  أعداد الطالب وتوزيعهم: ▪

 العدد اإلجمالى للطالب وتوزيعهم على الدرجات المختلفة ( 1جدول ) 

 الدرجة العلمية 

 ة جر لكل دالتخصصات الفرعية 

 اسم الدرجة 
أعداد 
 الطالب 
 المقيدين 

اعداد 
 الطالب 

المقيدين 
 تمهيدي 

 الدكتوراه

 3 12 التنمية العمرانية االقليمية 
 8 18 التخطيط العمراني
 11 28 التصميم العمراني 

 4 14 التخطيط البيئي والبنية االساسية
 98 26 72 هإجمالي اعداد الطالب لدرجة الدكتورا
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 الماجستير 

 7 8 التنمية العمرانية االقليمية 
 10 16 التخطيط العمراني
 35 45 التصميم العمراني 

 13 21 التخطيط البيئي والبنية االساسية
 155 65 90 إجمالي اعداد الطالب لدرجة الماجيستير 

 

  -عدد الدرجات التى تم منحها : ▪

   2020/ 2019لسنة  اعداد الدرجات التى تم منحها ( 6جدول ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % العدد  درجةلا
 %56 9 ماجستير 

 %44 7 دكتوراه
  16 إجمالى

يتضح من نسب الدرجات الممنوحة 
استحواذ نسب الحاصلين على درجة  

فى  % 56الماجستير حيث تصل إلى 
 الحاصلون على الدكتوراه. %44قابل م
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 للبرنامج  وى سنال رالتقري:  ثانيا   

 معلومات أساسية  –أ 
 اسم البرنامج  . 1

التخطيط   ( فى ة )الماجستير والدكتوراهدرج ل علي صوللح الدراسات العليا برنامج  ▪
 . والعمراني   اإلقليمي

   اسةرنظام الد . 2
لجميع برامج الدراسات   Credit hours systemالدراسة بنظام الساعات المعتمدة  ▪

 العليا
   البرامج التعليمية  . 3

 -هم :و برامج للدراسات العليا  درجات ل أربعةعدد  كلية م التقد  ▪

      Technical Diplomaدبلوم الدراسات المهنية  -

   Postgraduate Diplomaدبلوم الدراسات العليا  -

 ( M.Scستير في التخطيط التخطيط اإلقليمي والعمراني  )الماج  درجة -

 (  Ph.D)درجة دكتوراه الفلسفة في التخطيط اإلقليمي والعمراني  -

 
    المعتمدة  عدد الساعات  . 4

، ان  والعمراني اإلقليمي  التخطيط   احدى اقسام  فى  الماجستيريشترط للحصول على درجة  ▪
فصول   وال تزيد عن ثمانية   ادنى ، عتمدة كحد م( ساعة  38يجتاز الطالب بنجاح دراسة ) 

 دراسية متتالية . 
، ان    والعمرانياإلقليمي  خطيطالت احدى اقسام  فى الدكتوراهيشترط للحصول على درجة  ▪

فصول   وال تزيد عن عشرة   ( ساعة معتمدة كحد ادنى ، 48يجتاز الطالب بنجاح دراسة ) 
 دراسية متتالية . 

 أسس تشكيل لجان الممتحنين . 5
ين مجلس الكلية بعد اخذ رأى مجلس القسم المختت  أحتد أستاتذة المتادة ليتتولى و تع عي ▪

بتدريسها ويجوز عند االقت اء أن   ع القائماك مشترمو وعات االمتحانات التحريرية باال
يشترك فى و عها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض وتشكل لجنة االمتحتان متن كتل 

للمتادة   ستعجال اختيار أع اء اللجنة طبقايد فى حالة االممقرر وع وين على األقل وللع
 .1972لسنة  94( من الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 71)

 
    نظام الممتحنين الخارجيين  . 6

 متاح             غير متاح          

 -حيث يتم ذلك عن طريق االستعانة باع اء هيئة تدريس للمشاركة فى : ▪
لمناقشة الرسائل العلمية تمهيدا لنيل الدرجة   الع اء الخارجينا يتم ا افة بعض  -1

 العلمية. 
 . مثل مقرر مناهج بحث علمى سيةبعض المقررات الدراعلمية ل تحكيم مناقشات  -2

 

تم تأجيل امتحانات الدراسات    2020-2019فى اطار جائحة كورونا للعام الجامعى   -
   . اغسطس 24معة القاهرة الى  االعليا طبقا لقرارات المجلس االعلى للجامعات و ج 
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 معلومات متخصصة  –ب 
 إحصائيات .7

 : اتجاه االلتحاق بالبرنامج -
 –)ماجيستير وتمهيدي ماجيستير  امجبالبر المقيدين بالدرجات العلميةب الطال  أعداديو ح الجدول التالى   ▪

 . أخر ثالث سنواتدكتوراه وتمهيدي دكتوراه(
 عن السنة السابقة.  % 395بنسبة  نة الحاليةسارتفاع اعداد الطالب المقيدين لل  ▪

   بالبرامج الخر ثالث سنوات.لمية اعداد الطالب المقيدين بالدرجات الع ( 7جدول )                    
 

 % دكتوراه  % ماجستير  السنة / الفرقة 

2017 –  2018 54 21 % 11 9% 

2018 –  2019 47 18 % 17 13 % 

2019 –  2020 155 61 % 98 78 % 

 %100 126 %100 256 مالي جاال
 

ظ ارتفاع عدد  ونالح اخر ثالث سنواتنسب االلتحاق الطالب بالفرق بالبرنامج يو ح الشكل التالى تطور  ▪
وينخفض  ، (طالب 17) 2018/2019يليها سنة و 2020/ 2019( لسنة طالب  98بدرجة الدكتوراه ) المقيدين

  .طالب( 11) 2017/2018سنة  ل اعداد المقيدين
يليها سنة و 2020/ 2019( لسنة طالب 155) الماجيستيربدرجة  اع عدد المقيدينرتفاظ ونالح
 طالب(  47)  2018/2019سنة  ل وينخفض اعداد المقيدين، (طالب54) 2017/2018

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطور نسب   (  2شكل )
 االلتحاق بالفرق بالبرنامج اخر ثالث سنوات

 

  اعداد الدرجات الممنوحة : -
 .أخر ثالث سنوات قسامباأل الممنوحين بالدرجات العلميةالطالب   التالى أعداد يو ح الجدول  ▪

 
   بالبرامج الخر ثالث سنوات.بالدرجات العلمية  الممنوحيناعداد الطالب ( 8جدول )              

 % دكتوراه  % ماجستير  السنة / الدرجة 

2017 –  2018 25 50 % 8 32 % 

2018 - 2019 16 32 % 10 40 % 

2019 - 2020 9 18 % 7 38 % 

 %100 25 %100 50 االجمالي 
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 . خالل ثالث سنوات االخيرةنسب االلتحاق الطالب الممنوحين بالدرجات العلمية يو ح الشكل التالى تطور  ▪
 (8)  2017/2018يليها سنة و 2018/2019( لسنة  10درجة الدكتوراه )ل الممنوحينظ ارتفاع عدد ونالح
  .(7) 2019/2020ة نسل الممنوحينوينخفض اعداد ،

  2018/2019يليها سنة و، 2018/ 2017( لسنة 25) الماجيستيردرجة ل الممنوحينظ ارتفاع عدد ونالح
 ( 9) 2019/2020سنة  ل الممنوحينوينخفض اعداد  ، (16)
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالبرنامج اخر ثالث سنوات  ين بالدرجات العلمية ممنوحب الللطال تطور نسب االلتحاق ( 3شكل )

 
   : االمتحان النهائىنتائج  -

 -لألقسام العلمية:أوال : موزعاَ طبقاَ 

 ماجيستير/دكتوراه   تمهيديلمرحلة  توضح الجداول التالية ملخص نتائج االمتحان النهائى ▪

 . 2020-2019عام ل
 . 2020-2019لعام تمهيدي ماجيستير/دكتوراه النهائى لمرحلة نتائج االمتحان ( 9جدول )              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%عدد%عدد%عدد

4935.54591.848.2ترم اول
5640.65394.635.4ترم تانى

--1410.114100ترم اول
1913.81894.715.3ترم تانى

الدرجات العلمية
ى  ى  اجماىل الممتحني  ى عدد الناجحي  عدد الراسبي 

تمهيدى ماجيستي 

تمهيدى دكتوراه



 
                      

     كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني       

9 
 

لعام  ثاني(م تر –)ترم اول  نتائج االمتحان النهائى لمرحلة تمهيدي ماجيستير/دكتوراهيو ح الشكل التالى  ▪
2019-2020 . 

 
 

)ترم اول   دكتوراهنتائج االمتحان النهائي لمرحلة التمهيدي ( 3شكل )
 0192/0202ترم ثاني( لعام -

 
 

 معايير القياس المرجعية للبرنامج ▪
طيط االقليمي والعمرانتتي فتتي الئحتهتتا القديمتتة المعتتايير القياستتية لبتترامج الدراستتات العليتتا ية التخلتبنت ك ▪

بالهيئة القومية ل مان جودة التعليم واالعتماد اخذاً في االعتبتتار الكليتتات واالقستتام المنافستتة فتتي المجتتال 

م اعتمتتاد تلتتك ، وقتتد تتت   معهتتا   برنتتامجى الماجستتتير والتتدكتوراهتوافتتق معتتايير    تالمصتتفوفاتو ح    حيث

 .2010لسنة  265المعايير في اطار تطوير الدراسات العليا بمجلس الكلية رقم 

قامت الكلية باعداد الئحة جديدة للدراستتات العليتتا بنظتتام الستتاعات المعتمتتدة اختتذه فتتي االعتبتتار الكليتتات   ▪

د االئحتتة الجديتتدة متتن المجلتتس االخاصة بالدراسات العليا وقد تتتم اعتمتت معايير الجودة  سام المنافسة وواالق

-10-2بتتتاريخ  4439، وكتتذلك اعتمتتاده بتتالقرار التتوزاري رقتتم  2014-8-23جامعات تاريخ االعلي لل

 وقد تم العمل بالالئحة الجدية للدراسات العليا من هذا التاريخ. 2014

 مان الجودة واالعتماد يئة هة ليتبني المعايير القياسية االكاديمالكلية اعتماد فقد تم اعادة  وفي هذا االطار ▪

 .رنامج من برامج الدراسات العليا بلكل  وعمل مصفوفة للمعايير والمخرجات التعليمية المستهدفة

 دليل البرنامج ▪

د  تم اضافة المخرجات قو ، بالبرنامج  يتم توزيع دليل الطالب لالئحة الجديدة للطالب فى بداية التحاقهم -
 . التعليمية للبرنامج

 دورية للبرنامجراجعة المنظام ال ▪
 : للبرنامج دورية بصورة ومراجعة تقويم نظام وجود ▪

الى تحديد    - بالكلية، ولكن تحتاج  الجودة  الجودة من خالل وحدة ضمان  داخلى العمال  تقويم  يتم عمل 
التن مع  محدد  عمل  بفريق  من  مسئوليات  كال  مع  والبحوثوكيل  سيق  العليا  للدراسات  ورؤساء    الكلية   ،

 .  امساالق
 تم تحديد مراجع خارجى للبرنامج .) أ.د مراد عبد القادر (  -

( نتائج االمتحان النهائي لمرحلة التمهيدي ماجيستير 4شكل )
 2019/2020ترم ثاني( لعام -)ترم اول 
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 تم تشكيل لجان للمراجعة الداخلية على مستوى االقسام.  -
 

 دي توافق الهيكل االكاديمي للبرامج مع المستهدف من التعليمم ▪

أعضاء   تدريس المقررات وتقوم الكلية بانتدابللقيام بأعباء هيئة التدريس  يتالءم أعداد أعضاء ▪
المختلفة من خارج الكلية للمساهمة في تدريس المقررات  هيئة تدريس متميزين فى التخصصات

 . و ذلك الثراء فكر الباحثين و اطالعهم علي مدارس علمية مختلفة 
ريسها فى  تى يشارك فى تدمع المقررات الكما يتالءم التخصص العلمى لعضو هيئة التدريس  ▪

 .جميع المقررات التى تدرس 
 معوقات اإلدارية والتنظيميةلا ▪

 القصور النسبى في ارشاد ومساعدة خريجى الكلية في امكانية التقدم للدراسات العليا.  -

اسات قصور نسبى في تحديث نظم المعلومات والتوثيق الرسمى على الموقع االليكترونى للكلية للدر  -
 العليا.

 سى تنظيمى.يكنة البيانات للدراسات العليا حيث تعتبر عامل رئمي عدم -

 ضعف امكانيات ادارة الدراسات العليا من اجهزة كمبيوتر حديثة. -

 ضعف برامج التدريب الخاصة لتطوير القدرة البشرية للدراسات العليا. -

 تحليل األداء المؤسسى والعملية التعليمية : ثالثا 

 انات التعليمية اإلمك.9
 امجعباء عليهم الحتياجات البرألمدي مالءمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس وتوزيع ا بة سن ▪

وتقوم  وأعباء االشراف على الرسائل يتالءم أعداد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس المقررات  -
همة في  رج الكلية للمساالكلية بانتداب أعضاء هيئة تدريس متميزين فى التخصصات المختلفة من خا

، ويوضح الجدول  اطالعهم علي مدارس علمية مختلفة مقررات و ذلك الثراء فكر الباحثين وتدريس ال
 أعداد اعضاء هيئة التدريس المشرفين .  التالى 

 -وتتمثل األعباء التدريسية فيما يلى : -

 . 2020-2019لعام التالى  أعداد اعضاء هيئة التدريس المشرفين  ( يوضح10جدول )              

يشارك فى تدريسها فى جميع مع المقررات التى  كما يتالءم التخصص العلمى لعضو هيئة التدريس -
 . المقررات التى تدرس 

مشاركرئيىس مشاركرئيىس 

161816186814قسم التنمية العمرانية االقليمية

272325229718قسم التخطيط العمرانى

8324256923قسم التصميم العمرانى

5261373618613قسم التخطيط البيئى والبنية االساسية

1031348210142068االجماىل

االقسام العلمية 
دكتوراهماجيستي 

ىاالجماىل في  اعداد المشر
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تتوافر اإلمكانات والتسهيالت المادية والمكانية الالزمة للعملية البحثية في برامج الدراسات العليا حيث  -
 .دمة الباحثين توافر القاعات المجهزة و المعامل و المكتبة لخ

 المكتبة  ▪

ا من الكلية وكذلك الباحثين من الخارج حيث يوضح  طالب يومي  150-100تستقبل المكتبة حوالي   ▪
المختلفة   ومصادرهم  المكتبة  على  المترددين  اعداد  التالى  من  الجدول  األعوام  حتى   2009في 

2020 . 

 اعداد و نسب المترددين على المكتبة( 11جدول )       

 السنة 

  علىالمترددين  
 المكتبة 

طالب الدراسات  
 العليا 

2011-
2201  

 114 أعداد 
 % 3%  

2012-
2013 

 6 أعداد 
 % 0%  

2013-
2014 

 120 أعداد 
 % 3%  

2014-
2015 

 135 أعداد 
 % 2%  

2015-
2016 

 125 أعداد 
 % 2%  

2016-
2017 

 120 أعداد 
 % 3%  

2017-
2018 

 132 أعداد 
 % 3%  

2018-
2019 

 125 أعداد 
 % 6%  

2019-
2020 

 10 أعداد 
 % 0.5 %  

0410 االجمالي   
%2 النسبة المئوية  

 لصلة بالدراسة فى الكلية بشكل دورى.ة فى المجاالت العلمية ذات ايتم شراء كتب ومراجع متخصص -

 ساعات عمل.  8مساءا(   5–صباحا  9ساعات العمل بالمكتبة: تم زيادتها )من  -
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)نظ  - المكتبة  تطوير  البحث  تم  بالمك  -ام  خبر ربطها  وتنمية  للجامعة(  المركزية  موظفي    تاتبة  ومهارات 
 تمرة. المكتبة بصفة مس

 . توثيق ملخصات المحتويات العلمية للمقررات الدراسية بالمكتبةوضع نظام لتم  -

 تم االشتراك في المجالت العلمية االلكترونية. -

 ط والبيانات االحصائية.تم انشاء مكتبة الكترونية للمشروعات والخرائ -

 .ةبتم عمل خطه لتحسين خدمات المكت -

 المعامل ▪

والتى تستخدم فى مواد دبلوم   ج الى معامل باستثناء معامل الحاسب االلىتاطبيعة الدراسة بالكلية التح -
رات  التخطيط العمرانى )نظم المعلومات الجغرافية متقدم ، الرسم بالحاسب االلى االوتوكاد( وكذلك فى مقر 

 . تمهيدى الماجستير )االستشعار عن ُبعد(

    دي اكتساب المستهدف  من  التعليملقياس م ب تقويم طال.10
 أدوات التقويم  ▪

وعقد   . 1 والتخصص  البحث  مجال  تخص  بتجميع موضوعات  الطالب  وإلزام  باألقسام  الدورية  السيمينارات  عقد 
    .االمتحانات الدورية و االمتحان الشامل وإعداد رسالة لكي يحصل الطالب على الدرجة 

المستهدفة   . 2 التعليمية  المخرجات  لقياس  التقويم  طرق  التدتتوافق  تتوافق  ريللمقررات  كما  مع سية  االمتحانات 
 .محتوى المقررات المعلنة للطالب 

لمناقشة   . 3 وذلك  الطالب  لجميع  الدكتوراه  لدرجة  الشامل  االمتحان  في  الخارجيين  الممتحنين  نظام  استخدام  يتم 
  .الطالب بعد إعداد الرسالة

لتشكيل  ي . 4 العلمية كشرط  الرسائل  أبحاث من  العليا بنشر  الدراسات  قوم طالب نة مناقشة حيث يلجقوم طالب 
 Scopus الماجستير بنشر ورقه بحثيه محليا و يقوم طالب الدكتوراه بنشر ورقه بحثيه دوليه في مجله ُمصنفه

 .و ذلك ليتم منح الدرجه للباحث
امتحا . 5 لسير  وموثقة  معتمدة  قواعد  محتوى يوجد  من  للتاكد  الية  وتوجد  الكلية  بمجلس  العليا  الدراسات  نات 

 . ررات المعلنة ت مع محتوى المقنا االمتحا
إعالنات   . 6 ولوحة  اإللكتروني  العليا  الدراسات  موقع  وعلى  مناسبة  مواعيد  في  االمتحانات  جدول  اعالن  يتم 

وا التمهيدي  الجدول  بإعالن  الكلية  وكيل  يقوم  كما  العليا،  الجدول  الدراسات  اعالن  يتم  ثم  الطالب  اراء  خذ 
 النهائي بعد التوافق عليه 

اء طالب الدراسات العليا مثل عمل استبيانات لطالب الماجستير والدكتوراه ويتم وسائل لقياس رض اعيتم إتب . 7
 . تحليل نتائج اإلستبيان لإلستفادة منه ويتم إعالم األساتذة بها 

فى تطوير برامج و مقررات الدراسات العليا مثل : اجراء استبيان لقياس  و يتم االستفادة من نتائج االستبيانات
ليله واعداد تقرير و إحاطة إدارة الكلية ورؤساء األقسام بنتيجة االستبيان التخاذ الالزم  اء طالب  وتم تحرض

 . لطالب نحو دراسة ما يمكن إضافته وحذفه داخل المقررات والمحاضرات وما يمكن تطويره لكي يتحقق رضا ا
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متحانات حيث يتم تلقى لم من نتائج االتظهناك قواعد معلنة و موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب مثل ال . 8
الشكاوى عن طريق مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا و صندوق شكاوى طالب الدراسات العليا و يقوم وكيل  

 .الكلية للدراسات العليا بدراستها التخاذ إجراءات تصحيحية 
 مواعيد التقييم   -

 نهاية كل ترم وقبل بداية االمتحان ▪

 

 الدراسية  المقررات  عن لطالبا ارض قياسات  .تحليل 11

يتم عمل استطالع رأى فى نهاية كل مقرر تعليمى لبرامج الدراسات العليا سواء أكان بتمهيدى الماجستير أو تمهيدى 
كتور المسئل عن تدريس كل مقرر تمهيدًا لتقويم المقررات فى  الدكتوراه ويتم تسجيل المالحظات من قبل األستاذ الد

تم تسليم مركز ضمان الجودة بالكلية نسخة من هذه استطالعات الرأى تمهيدًا لوضع الخطط  وي مقبلةال  األعوام الدراسية
 ااالستراتيجية مستقبال والتى يتم الرد عليها بإعداد الدراسة الذاتية للذاتية لمعايير الجودة.

 

 

 إدارة الجودة والتطوير .11
 

 نظام المتابعة لجوانب القصور  ▪

للمقررات الدراسية وتحليله لبيان أوجه القصور فيها ووضع خطة  الطالب  ييميتم عمل استبيان تق ▪
 عمل للتحسين. 

 يتم عمل تقرير سنوى لمتابعة أداء العمل االكاديمى واالدارى.  ▪

لمقررات تمهيدا لتحديثها وعالج أوجه القصور  يتم عمل مراجعه داخلية سنويا لتووصيف وتقرير ا ▪
 فيها.

 دة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.زام الساالتتم وضع اليه لمتابعة مدى  ▪

من الغياب  % 25تم وضع اليه لمتابعة مدى التزام الطالب بالمحاضرات وحرمان من يتجاوز نسبة  ▪
 لحضور االمتحان. 

 
 لية والجامعةإجراءات تطبيق لوائح وقوانين الك ▪

  %75تقدر بنحو  تحقيقها البنسبة الحضور المطلوب للط)  اللوائح الخاصة بحضور الطالب مفعلة -
 (. من إجمالي الساعات المخصصة للمقرر

يجوز قبول الطالب الذين تنطبق عليهم شروط القيد للدراسات ) اللوائح الخاصة بالساعات المعتمدة -
رات الدراسات العليا بالكلية والتقدم المتحاناتها نظير رسوم العليا لحضور مقرر )أو أكثر( من مقر 

حالة نجاح الطالب في المقرر يمنح شهادة تفيد ذلك بعد سداد الرسوم  مقرر وفي كل دراسية محددة ل
 (المقررة

:) السماح باالشتراك فى مشروعات  اللوائح الخاصة بالتزام اعضاء هيئة التدريس مفعلة من خالل -
 ات ذات الطبيعة الخاصة ( المراكز والوحد 
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 ت.المقررا تذةالشفافية فى أعمال السنة وامكانية مراجعتها مع أسا -

 امكانية التقدم بالشكاوى وااللتماسات من النتائج والخدمات. -

 مدي فاعلية نظام المراجعة الداخلية في تطوير البرنامج  ▪

 تعاون من ادارة الكلية مع وحدة ضمان الجودة.  يوجد -

ر طويرير للمقررات موضحا بها نسب النجاح ومعوقات تدريس المقرر وكذلك مقترحات التيتم عمل تقا -
. 

 

خالل نتائج االستبيانات التى تتم بواسطة المقيدين من طالب برامج الدراسات العليا حيث يتم العمل من  -
ئج النهائية  حيث يوضح الجدول التالى النتا على المالحظات وتقويم المقررات وبرامج الدراسات العليا

 استبيانات طالب الدراسات العليا للمقررات الدراسية. لبعض 

حتى يمكن عمل خطط التحسين المطلوبة فى تقارير المقررات قبل ،  المراجعة الداخلية د تقاريرعدايتم ا  -
   بداية الفصل الدراسى الجديد

ة الداخلية للمراجع الخارجى يتم تسليم توصيف البرنامج والمقررات وتقارير المقررات وتقارير المراجع -
 حتى يسهل اعداد تقرير المراجعة الخارجية.  

 البرنامج واعداد خطة العمل الدراسية للسنة القادمة.  اد تقريراعدتم ي -

سيتم تحديد المسئوليات لتنفيذ خطة تطوير البرنامج وخطة العمل الدراسية بالتنسيق بين منسق البرنامج  -
 ( مع وحدة ضمان الجودة . يا والبحوثوكيل الكلية للدراسات العل) 

 

 مقترحات تطوير البرامج.21

.  2030لعليا في المتغيرات المحلية القومية  والعالمية وتوجهات الدولة دراسات اال تحديث الئحة ▪
تشكيل لجنة لدراسة مشاكل الالئحة الحالية للدراسات العليا في اطار البيئة الداخلية والخارجية ووضع  

 ين البرامج. مقترحات تحس

 البرامج  ت و لعليا عن المقررا االستفادة من نتائج استبيانات طالب الدراسات ا ▪

جذب نوعية من االطراف المجتمعية من خالل الدبلومة المهنية لشرح فكر التخطيط العمرانى   ▪
 للجهات ذات الصلة بالكلية. 

 تطوير قاعات محاضرات الدراسات العليا. ▪

 العليا. ميكنة قاعدة بيانات الدراسات ▪
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

راسات العليا  كلية للدال وكيل 

 والبحوث  

 مدير وحدة ضمان الجودة 

   

راندا جالل  أ.د   ابتهال احمد عبدالمعطى دأ.   
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   المعايير األكاديمية المرجعية( 1ملحق )  -
 
   المعايير األكاديمية ( 1)  ملحق  

 : المخرجات التعليمية المستهدفة من البرامج -
 Knowledge & understanding (KU)المعرفة والفهم:   ▪

 Intellectual Skills (IS)المهارات الفكرية:   ▪

 Professional Skills (PS)المهارات المهنية:   ▪

   General Skills (GS )المهارات العامه:  ▪

  ILOsاديمية  القياسية القومية العامة لبرنامج التخطيط العمراني و المخرجات التعليمية المستهدفة المعايير األك
 كاديمي للكلية لمرحلة الماجستيراأل للبرنامج 

المخرجات  

 العامة

كود 

 المخرج
 ILOSالمخرجات التعليمية بالتفصيل    

كود المعايير  

 االكاديمية 

المعرفة   -1

 والفهم

Knowledg

e & 

understan

ding 

KU1 

(تنمية  الدقيق  التخصص  مجال  فى  الحديثة  والمناهج   النظريات  يفهم 

اقليمية عمر–  عمرانية  عمرانى  –اسكان  –  انىتخطيط  تنسيق  –تصميم 

العمرانى  -–المواقع   البيئى    -االرتقاء والحفاظ  البنية –التخطيط  تخطيط 

 االساسية(

KU1 

KU2  المهنية وانعكاسها على البيئية  يحدد التاثير المتبادل بين الممارسة KU5 

KU3 
العلمية والمناه المناهج  بين  الوظيفية  العالقة  الحياتية  يفهم  تاثيرات  والج 

 المتبادلة . 
KU2 

KU4 
مجال  فى  التشريعية  والجوانب  والمؤسسية  السياسية  األطر  يفهم 

 التخصص . 
KU3 

KU5 ص .  يواكب التطورات العلمية الحديثة فى مجال التخص KU4 

KU6  يعرف مبادئ واساسيات وأخالقيات البحث العلمى KU2 

KU7 
إد وأساسيات  مبادئ  الجودة  يعرف  مجال فى  ارة  فى  المهنية  الممارسة 

 التخصص  
KU5 

المهارات  - 2

 الفكرية

Intellectua

l Skills 

IS1 
يكتسب القدرة على تحليل وتقييم وتنفيذ المداخل والمناهج والنظريات فى 

 جال التخصص الدقيق م
IS1 

IS2 
مجال  فى  واالحصاءات  البيانات  وتصنيف  وتحليل  تجميع  من  يتمكن 

 ص التخص
IS1 

IS3 
معايير ير ألستنتاج  العالمية  والتجارب  السابقة  الخبرات  ويحلل  صد 

 تطوير األداء  فى مجال التخصص 
IS3 

IS4 مهنية المتعمقة. يكتسب القدرة على اجراء الدراسات البحثية والعلمية وال IS4 

IS5 يستخدم المناهج العلمية لحل مشكالت التنمية فى مجال التخصص IS2 

IS6  اذ القرارات المهنية فى سياقات مهنية متنوعة اتخيتمكن من IS7 

IS7   يخطط لتطوير االداء فى مجال التخصص الدقيق IS9 

 

 ابعا : المالحق ر 
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المخرجات  

 العامة

كود 

 المخرج
 ILOSتفصيل    المخرجات التعليمية بال

كود المعايير  

 االكاديمية 

المهارات  -3

 المهنية 

Profession

al Skills 

PS1 
المه المهنييتقن  اارات  مجال ة  فى  الحديثة  األدوات  ويستخدم  الساسية 

 التخصص وزيادة الكفاءة المهنية. 
PS1 

PS2 
يكتب ويصيغ ويقيم التقارير الفنية باستخدام الوسائل العلمية الحديثة فى  

 جال التخصص الدقيق  .م
PS2 

PS3 
فيذها فى  يعد البرامج الزمنية والخطط التنفيذية مع القدرة على متابعة تن

 التخصص . ال مج
PS5 

PS4     يستخدم الوسائل العلمية واألدوات التحليلية الحديثة فى مجال التخصص PS3 

PS5 
فى المهنية  للممارسة  والقانونية  األخالقية  المبادئ  مجال   يكتسب 

 التخصص . 
PS4 

PS6 
يتمكن من المتابعة واألشراف على تفعيل الخطط التنفيذية  فى مجال 

 صص  التخ
PS5 

المهارات   -4 

 العامة

General 

Skills 

GS1  . يجيد التعليم الذاتى والمستمر فى المجاالت الحياتية المختلفة GS4 

GS2 
الحديثة فى األطالع  التكنولوجية  الوسائل  المستحدثات فى   يستخدم  على 

 مجال التخصص  .  
GS2 

GS3 

 

ار  ظهلكترونية أليكتسب مهارات العرض الشفهى واستخدام الوسائل اال

 المعلومات والتعبير عن االفكار والمقترحات فى مجال التخصص .
GS1 

GS4  . يدير األزمات ويتخذ القرارات الصحيحة GS2 

GS5 خرين . يضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء األ GS3 

GS6   يدير الوقت بكفاءة GS7 

GS7 
الح فى  األجنبية   المراجع ،خاصة  استخدام  الميجيد  مات  علوصول على 

 والمعارف ذات الصلة بمجال التخصص الدقيق .
GS5 

GS8 
يتمكن من العمل فى مجموعات عمل فعالة وقيادة فرق فى سياقات مهنية 

 مختلفة 
GS6 

 

رنامج  للب ILOsة  القياسية القومية العامة لبرنامج التخطيط العمراني و المخرجات التعليمية المستهدفة المعايير األكاديمي
 الدكتوراهي للكلية لمرحلة ديماألكا

المخرجات  

 العامة

كود 

 المخرج
 ILOSالمخرجات التعليمية بالتفصيل    

كود المعايير  

 االكاديمية 

المعرفة   -1

 والفهم

Knowledg

e & 

understan

ding 

KU1 

المتاحة في مجال  العلمية والعملية  التطورات  الطالب تعريف  يستطيع  

)الت الدقيق  العمراالتخص   العمرانى  –االقليمية    نيةنمية    –التخطيط 

العمرانى  –االسكان   المواقع  –التصميم  والحفاظ   –تنسيق  االرتقاء 

 تخطيط البنية االساسية (. –التخطيط البيئى –العمرانى 

KU1 

KU2   يعرف الطالب ويفهم عدد من المقررات التخصصية في مجالKU2 
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 التخص  الدقيق . 

KU3 ؤهلة للبحث والكتابة العلمية.  المالمهارات   يكتسب الطالب KU3 

KU4  يعرف الطالب ويفهم مبادئ الجودة في الممارسة والتطبيق العملي

 والعلمي في مجال التخص . 
KU4 

KU5 الطالب من مع المهنة على عملية االستدامة يتمكن  تأثير ممارسة  رفة  

 ومؤسسية.  بمحاورها المختلفة، بيئية، اقتصادية، اجتماعية، 
KU5 

المهارات  - 2

 الفكرية

Intellectua

l Skills 

IS1 
يتمكن من تحليل المعلومات في مجال التخص  على المستويات 

 ر الصحيحةالمختلفة بدءاً من القدرة على استبعاد المعلومات الغي

 والقدرة على القياس واالستنباط.  

IS1 

IS2 الدقيق  تخصفى مجال ال يتمكن من اقتراح الحلول العلمية والعملية   IS2 

IS3  يتمكن من  إنجاز اإل افات العلمية التي ت يف في مجال التخص  الدقيق IS3 

IS4  العلمية العالمية   يتمكن من متابعة ونقد األوراق العلمية البحثية في المجالت

 واستخدامها فى العملية البحثية المحلية . 
IS4 

IS5   ابلة للنشر فى مجال التخص  الدقيق . ة قحثية تنافسي يتمكن من اعداد أبحاث ب IS4 

IS6   يتمكن من التطوير المستمر ورفع كفاءة األداء على المستوى العلمي والعملي في

 المجاالت البحثية المختلفة. 
IS6 

IS7   يتمكن من  صناعة القرارات ، وتقييم المردود فى مختلف القطاعات فى مجال

 التخص  الدقيق  
IS7 

IS8 ارات الفكر المتطور والقدرة على االبتكار واألبداع .  مه يكتسب IS8 

IS9  يستطيع تقييم المخاطر في الممارسات المهنية IS5 

IS10  إدارة النقاش العلمي والعملي بأسلوب  يدير ورش العمل والمشاركة الفعالة في

 صحيح . 
IS8 

 
المخرجات  

 العامة

كود 

 المخرج
 ILOS    ية بالتفصيلالمخرجات التعليم

كود المعايير  

 االكاديمية 

المهارات  -3

 المهنية 

Profession

al Skills 

PS1 
الكفاءة  زيادة  شأنها  من  التي  الحديثة  األدوات  استخدام  مهارات  يتقن 

 ال التخص  الدقيق .المهنية فى مج
PS1 

PS2 
العمراني المجاالت  في  العملية  التقارير  وتقييم  كتابة  مهارات  ة يجيد 

 . المختلفة 
PS2 

PS3 
يكتسب مهارات تطوير الطرق واألدوات واالساليب القائمة في مجاالت 

 التخص  . 
PS3 

PS4 
العلمية  األساليب  باستخدام  العمرانية  المشاريع  إدارة  من  يتمكن 

 التقنيات الحديثة.  و
PS4 

PS5 
المهنية   والممارسات  للمهارات  المستمر  التطوير  برامج  عمل  يستطيع 

 الجماعي والفردي وتناقل الخبرات. اء وتطوير اآلد
PS5 

العروض  GS1المهارات   -4  إعداد  في  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  من   GS1يتمكن 
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 العامة

General 

Skills 

 دارة االجتماعات المختلفة .والمناقشات وإ

GS2 
الميدان االداء  تطوير  في  الحديثة  العلمية  الوسائل  مجال  يستخدم  في  ي 

 ص  الدقيق .  لتخا

GS2 

GS3 

 
 GS3 يكتسب مهارات تطوير برامج نقل الخبرات وتطوير أداء فرق العمل 

GS4 
ال المختلفة ويكتسب  المجاالت  في  الذاتي  التثقيف  خبرات يجيد مهارات 

 الالزمة إلدارة األزمات واتخاذ القرارات الصحيحة.  

GS4 

GS5 
اآل مع  التعامل  مهارات  مجميجيد  في  وكذلك وعاخرين  فعالة  عمل  ت 

 تقييم اآلداء.

GS6 

GS6 
التعامل   في  والمرونة  العمل  أداء  في  واإلتقان  الجودة  مهارات  يكتسب 

 مع المواقف المختلفة. 

GS5 

GS7 
بكفا الوقت  في  يدير  العلمية  والندوات  المؤتمرات  وينظيم  ويعقد  ءة  

 مجاالت التخص  الدقيق . 

GS7 

GS8  دوات العلمية فى مجال التخص  . النالمؤتمرات ويعقد وينظم GS7 

 
 


