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 ىحذة ضمان اجلىدةنانتقرير انسىىي 
  كهيت انتخطيط اإلقهيمي وانعمراوي
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 فهرس املىضىعاث

 3 ........................................................ الجودة ضمان وحدة ادارة مجلس تشكٌل -1

 4 ....................................... والعمرانً االقلٌمً التخطٌط كلٌة عن الوصفٌة البٌانات -2

 3 ... (2020/2021) والعمرانً االقلٌمً التخطٌط لكلٌة الجودة ضمان وحدة انجاز عن تقرٌر -3

 

 اجلذاولفهرس 

 5 ........................................ بالكلٌة التدرٌس هٌئة أعضاء للسادة النسبً التوزٌع  1 جدول

 5 ........................................... التدرٌس هٌئة أعضاء من الخاصة االجازات عدد 2 جدول

 5 ......................... الطالب وعدد المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء ونسب اعداد 3 جدول

 5 .................................... والمؤقتٌن الدائمٌن االداري بالجهاز العاملٌن عدد توزٌع 4 جدول

 6 ......................................... السابقة سنوات الخمس فً البكالورٌوس طالب عدد 5 جدول

 6 .................................. السابقة سنوات الثالث فً الممنوحة العلمٌة الدرجات عدد 6 جدول

 0 ........................................ باألقسام التدرٌس هٌئة أعضاء للسادة النسبً التوزٌع 0 جدول
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 تشكيم جمهس ادارة وحذة ضمان اجلىدة -1
 

 

 رئيس المجلس أ.د.هشام البرممجي عميد الكمية
 عضوا   أ.د. رندا جالل حسين وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب -مدير الوحدة

 عضوا   أ.د. ابتهال احمد وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا
 -وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 رئيس قسم التخطيط البيئي والبنية األساسية
 عضوا   أ.د. طارق ابوالسعود

 عضوا   أ.د / دمحم شحاته رئيس قسم التخطيط العمراني
 عضوا   أ.د/ دمحم رفعت رئيس قسم التصميم العمراني

 عضوا   د/ وليد نبيلم.أ. رئيس قسم التنمية العمرانية االقميمية
 عضوا   أ.د/ طارق ابو السعود رئيس قسم التخطيط البيئي

 عضوا    أمين الكمية
 عضوا   أ.خميل مؤيد وممثل االدارات –مدير ادارة شئون التعميم والطالب 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة
 

 عه كهيت انتخطيط االقهيمي وانعمراوي انىصفيت انبياواث -2
 

 كلٌة التخطٌط االقلٌمً والعمرانً : المؤسسة اسم. 1

 كلٌة المؤسسة: نوع 

 جامعة القاهرة :ةاألكادٌمٌ/ الجامعة اسم 

 حكومٌة  :األكادٌمٌة الجامعة نوع 

 مدٌنة الجٌزة -محافظة الجٌزة :الموقع الجغرافً. ۲

 1703عام   :الدراسة بدء تارٌخ|  التأسٌسً تارٌخ 

 رقم الوزاري/الجمهوري القرار  : 

 سنوات 5 :الدراسة مدة 

 :األكادٌمٌة القٌادة. 3

  البرملجىدمحم  هشام. /د.أ :الكلٌة عمٌد •

 2  35605000+ / 2  35000331+ / 2  35000330 : تلٌفون+ 

 فاكس : 

 الكترونً برٌد: furp@furp.cu.edu.eg 

 . وسائل االتصال بالمؤسسة:4

 :مصر -الجٌزة  -ش الجامعة1 -جامعة القاهرة -كلٌة التخطٌط اإلقلٌمى والعمرانى عنوان الكلٌة 

 :الموقع اإللكترونى http://furp.cu.edu.eg/ 

 :أ.د/ هشام دمحم البرملجً اسم عمٌد الكلٌة 

 

 

 

mailto:furp@furp.cu.edu.eg
http://furp.cu.edu.eg/
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 :بالمؤسسة البشرٌة الموارد. 5

عضو هٌئة  (98)من ضمنهم   (۲14)ٌبلغ اجمالً عدد اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالكلٌة عدد 

 عضو هٌئة معاونة وهم موزعٌن طبقا للدرجات العلمٌة كما ٌلً: (131) تدرٌس و

 بالكلٌة التدرٌس هٌئة أعضاء للسادة النسبً التوزٌع  1 جدول

 إسم القسم العلمى

 أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 أستاذ إجمالى
أستاذ 
 مدرس مساعد

 هيئة معاونة

مدرس  عامل متفرغ
 معيد مساعد

إجمالى أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة المشغول  

 بالمؤسسة

۲1 9 11 51 96 44 ۲18 

 

  بإجمالً عدد ( 13) ومن اإلناث, (16)من الذكور االجازات  فًوٌبلغ عدد اعضاء هٌئة التدرٌس

 .(۲8)إجازات 

 التدرٌس هٌئة أعضاء من الخاصة االجازات عدد 2 جدول

 والهٌئة المعاونة وعدد الطالب  التدرٌس هٌئة أعضاءاعداد ونسب  3 جدول

  

  

8102-8102  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

%011 22 التدريس  اعضاء هيئة  83 108% 28 010% 28 22% 

%69 088 المعاونة الهيئة  126 102% 010 21% 000 001% 

%68 0121 عدد الطالب   1005 93% 944 94% 918 97% 

 

 :عدد افراد الجهاز االداري 

 والمؤقتٌن الدائمٌن االداري بالجهاز العاملٌن عدد توزٌع 4 جدول

 اإلجمالي عدد العاملين بالجهاز اإلداري 
 المؤقت الدائم

 اناث ذكور اناث ذكور
101 54 44 - 1 

 د االجازات الخاصةاعدا
 االجمالى

 إناث ذكور

16 13 ۲8 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 

 :بالمؤسسة األكادٌمٌة األنشطة. 6

 األولى الجامعٌة المرحلة برامج: 

( 37) عالدد الكلٌالة مالن تخالر  .برنالام  (1) عالدد خالالل من بكالورٌوس التخطٌط العمرانً درجة المؤسسة تمنح

 الدراسالالً العالالام إحصالالائٌات وفالال  بالكلٌالالة مقٌالالد(. 1732/1731) الدراسالالً العالالام فالالً أولهالالا كالالان الالالدفعات  مالالن

 الخمالالس السالالنوات فالالً طالالالب بالكلٌالالةال عالالددوٌمثالالل الجالالدول التالالالً . الطالالالب مالالن (819) عالالدد( 2020-2021)

 :السابقة

 السابقة سنوات الخمس فً البكالورٌوس طالب عدد 5 جدول

 العام
۲116-

۲117 

۲117-

۲119 

۲119-

۲118 

۲118-

۲1۲1 

۲1۲1-

۲1۲1 
 اجمالً

 4030 713 744 1005 1031 1223 اعداد الطالب

 

 :برامج الدراسات العلٌا 

 وعـدد للدبلوم( 2) عـدد منهـا العلٌا الدراسات برام ل درجات (4) عدد المؤسسة تمنح العلٌا الدراسات برام 

 :دكتوراهلل( 1) وعدد ماجستٌرلل( 1)

     .amDlpiDTh cinhceTدبلوم الدراسات المهنٌة  -

  .ecaodaTgtTom cinhceTدبلوم الدراسات العلٌا  -

 .(c..D) خطٌط التخطٌط اإلقلٌمً والعمرانًدرجة الماجستٌر فً الت -

  .(el.cدرجة دكتوراه الفلسفة فً التخطٌط اإلقلٌمً والعمرانً ) -
 

 

 سنوات االخٌرة: ثالثدرجات العلمٌة الممنوحة فً الال وٌوضح الجدول التالً

 السابقة سنوات ثالثال فً الممنوحة العلمٌة الدرجات عدد 6 جدول

 % دكتوراه % ماجستٌر السنة / الدرجة

۲119 - ۲118 16 50% 10 36% 

۲118 - ۲1۲1 7 33% 0 25% 

۲1۲1 - ۲1۲1 0 26% 11 37% 

 %111 ۲9 %111 3۲ االجمالً
 

 طالب( 26) عـدد منهـم الطالب من( 301) عدد( 2020/2021) الدراسً العام إحصائٌات وف  ٌةبالكل مقٌد

 .دكتوراهو ماجستٌر تمهٌدي طالب( 205) وعدد دبلوم 

 :. االقسام العلمٌة7



 

 ش الجامعت، مصر  1وحذة ضمان الجودة، كليت التخطيط االقليمي والعمراني، جامعت القاهرة ، 

  0235000330: ث 

 35302داخلً: 

 53753داخلي سكرتاريت: 

 www.Furp.cu.edu.eg: الموقع االلكتروني للكليت 

 Qcu@Furp.cu.edu.eg: البريذ االلكتروني للوحذة 

 Furp@Furp.cu.edu.eg: البريذ االلكتروني للكليت 

 

 

 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 التوزٌع النسبً للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس باألقسام 0جدول 

 إسم القسم العلمى

 أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 أستاذ إجمالى
أستاذ 
 مساعد

 مدرس
 معاونةهيئة 

 عامل متفرغ
مدرس 
 معيد مساعد

 56 5 10 7 2 2 2 قسم التنمية اإلقليمية

 03 7 25 3 6 2 6 قسم التخطيط العمرانى

 30 15 35 11 3 4 10 قسم التصميم العمرانى

 43 10 14 15 - 1 3 قسم التخطيط البيئي 

إجمالى أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة المشغول  

 بالمؤسسة

۲1 9 11 51 96 44 ۲14 

 195 إجمالى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القائم بعمل بالمؤسسة
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

اجلىدة نكهيت انتخطيط االقهيمي وانعمراوي  ضمان اجناز وحذة عه تقرير -3
(2222/2221) 

 التارٌخ ما تم انجازه من الوحدة

  التقارٌر الدورٌة -
 نتائ  االمتحانات  •
 اجراء االستبٌانات •
 تقرٌر البرنام   •
 تقرٌر المقررات •

 دوري بشكل

 بشكل دوري وضع خطط وسٌاسات التحسٌن -
 

اجراء االستبٌانات  )رضا الطالب واالدارٌٌن وهٌئة التدرٌس  -

 التعلمٌة(والهٌئة المعاونة عن العملٌة 
 بشكل دوري

 

 خطة الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب -
 2021ٌناٌر 

 

 2020دٌسمبر  احتٌاجات العجز والفائض فً اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة. -

 دوري بشكل .االنشطة السنوٌة لرعاٌة الشباب وتقارٌر المعامل والتكافل االجتماعى -

 2021ماٌو  .متابعة الطالب المتعثرٌن -

متابعة حضور أعضاء هٌئة التدرٌس إعداد تقارٌر لمتابعة العملٌة التعلٌمٌة  -

 .والهٌئة المعاونة
 دوري بشكل

احتٌاجات العجز والفائض فً هٌئة و خطة البحث العلمً ومتابعتهاإعداد  -
 التدرٌس للدراسات العلٌا.

 

  خطة الكلٌة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة إعداد  -

تقارٌر نصف سنوٌة عن االنشطة المجتمعٌة والندوات والمؤتمرات  -
 ضوالمعار

 بشكل دوري

 

 23/0/2021بتارٌخ 

 مدٌر وحدة ضمان الجودة  

 

 رندا جاللأ.د / 


