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نظرة شام� �ىل املرشوع



تطوير المقر التعليمي وبيئة العمل :الهدف األول
تحسين جودة التعليم: الهدف الثاني
نظام الخدمات اإللكترونية والتعليم : الهدف الثالث

اإللكتروني
تطوير الموارد البشرية واالستعانة بها: الهدف الرابع

تطوير اإلمكانيات الالزمة للتقدم : الهدف الخامس
لإلعتماد
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أهداف المشروع
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القسم

الطالب

البنية 
التحتية 
املعلوماتية

الرب�مج 
ا�ٔاكدميي

ٔأحصاب 
املصل�ة

القا�ات 
واملعامل

إالداريني 
والفنيني

ٔأعضاء 
هيئة 

التدر�س

املرشوع�ع�د
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نظرة شام� �ىل املوقف املايل
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املتبقي
٤

التحويالت
١,٠٩٩,٩٩٦

إالجاميل
١,١٠٠,٠٠٠

جتهزيات

٢٤٤,٦٩١
أٓالت ومعدات

٥٢٣,٩٢٠

دراسات وحبوث

٣٣١,٣٨٥
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 ٔأفضل املامرسات



 تطو�ر املقر التعلميي وبيئة العمل: الهدف أ�ول

 .رفع مس�توى القا�ات: خمرج ا•

وملحوظا ىف مر�� مبكرة من املرشوع اكن � أٔ�را ٕاجيابيامهنا نهتاء �وجتديد املدر�ات  توقيتات.

ٕاخل... التخطيط اجليد ٔأدى ٕاىل �دم إالرضار هبذه الت�ديدات عند �ر�يب الوسائل السمعية والبرصية.  

 البت الفينو واصفات ؤأ�شطة جلان فتح املظاريف املاخلربة ىف ٕا�داد  ت.ه.أٔ اكتساب �دد من.

 ىف متابعة ٔأعامل الت�ديدات ٔأمثر عن جودة والزتام دقيق �جلدول الزمىن ت.ه.أٔ تناوب. 

 .هتيئة املباين لتكون مالمئة وأٓمنة: خمرج ب•

تعليق ٕارشادات خمترصة، واحضة و�س�يطة عام جيب وما ال جيب مع�  ىف املعامل.  

دات ىف مذ�رات املعمل بدءا من العام ا�راىس القادماتوزيع تفاصيل هذه إالرش. 

 .توفري ظروف معل وفقا للمتطلبات الوظيفية: خمرج ج•

 حتميل مقاوم للفريوسات ىف لك �اسبو  ت.ه.أٔ ىف لك غرفة من غرف  طابعةو �اسب.

 ٢٠١١-٢٠١٠خوض جتربة جملس معيد�ن ٔأثناء العام اجلامعى. 
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 )١(حتسني جودة التعلمي : الهدف الثاين

 .دمع املعامل �حلاس�بات الشخصية: خمرج ا•

 احملم� حتديث الربامجو  بني احلاس�بات الشخصية ىف املعامل وبني الطلبة ١:١حتقيق �س�بة. 

 والهيئة املعاونة ت.ه.أٔ إالس�تفادة من احلاس�بات القدمية ووضعها ىف ماكتب  . 

 لت�ديد ٔأولو�ت رشاء الربجميات املطلوبةت .ه.�ٔ معل اس�تبيان. 

 .تطو�ر نظام إالرشاد ا�ٔاكدميى: خمرج ب•

 وبني الطلبة كنتي�ة طبيعية لتعدد إالج��ات �لطلبة ت.ه.أٔ تعميق العالقة بني.

��صندوق املقرت�ات والشاكوى املوجود ىف مد�ل القسم و تفعيل أٓلية تفريغه والنظر ىف ما دا.

 رصد تقوية ان�ء الطلبة للقسم و�شجيعهم �ىل ٕابداء مقرت�ات لرفع شأٔنه وحلل مش�هتم مما ٔأدى ٕاىل

.�دد من املشالك التعلميية و كذ� �دد من �قرتا�ات البناءة

 العام القادم(القسم الوصول ٕاىل مقرتح جملس طلبة شهرى حيرضه مجمو�ة من الطلبة مع جلنة متثل.(   
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 )٢(حتسني جودة التعلمي : الهدف الثاين

 .مراجعة وحتديث املقررات ا�راس�ية: خمرج ج•

 تطو�ر الالحئة السارية ملطابقة متطلبات إالع�د دون انتظار موافقة ٕادارة اجلامعة �ىل مقرتح الالحئة

 ).لتخرجي دفعات من الالحئة احملدثة املطابقة ملواصفات إالع�د(اجلديدة 

 من �الل ج��ات مكثفة ملدة س�نتنيت .ه.أٔ التخطيط املتأٔىن لالحئة اجلديدة ا�ى شارك فيه لك. 

 .تطو�ر نظام التقومي للطالب: خمرج د •

توثيق طرق التقومي احلالية حيث مت تصممي منوذج سا�د ىف احلصول �ىل صورة متثل واقع تقومي الطالب  .

مت توجيه �نتباه بصورة �ري مبارشه �ٔعضاء هيئة التدر�س اىل أ�ساليب ا�تلفه لتقومي اداء الطالب. 

 رشاء حزمة �رامج �سمح �لتصحيح ا�ٓيل ٕال�ا�ت الطالب �ٔ�س�تعانة �ملاحس الضويئ مما �رفع من كفاءة

 معلية التقومي
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 نظام اخلدمات إاللكرتونية والتعلمي إاللكرتوين: الهدف الثالث

 .تفعيل وسائل إالتصاالت احلديثة و�كنولوجيا املعلومات: خمرج ا•

توزيع الطلبة �ىل املواد إالختيارية ٕالكرتونيا مما �رتب �ليه إالرساع ىف البدء ىف تدر�س املادة إالختيارية.

 ت.ه.أٔ لطلبة و ا طلبلس�ت�ابة ااكتب املتوصيل ش�بكة انرتنت دا�لية ىف املدر�ات واملعامل و.

 الربيد إاللكرتوين �وس�ي� اتصال بني الطلبة وجلنة إالرشاد ا�ٔاكدميىاس�تعامل. 

 .بناء نظم للمعلومات والتوثيق:  بخمرج •

امس الرابط. �يل املوقع ٕا�شاء موقع للقسم مع حتميل معظم املعلومات والو�ئق اخلاصة �لقسم: 

http://eece.cu.edu.eg 
س�تعانة مبهندس متخصص للمتابعة و ا�ٔرشاف �يل جتهزيات نظم املعلومات� 

رشاء �دد من ٔأ�زة اخلوادم املرففة لتحميل التطبيقات �لهيا مما ٔأدي ٕال  حتقيق �ع�د ا�ايت 

 .�شجيع اس�ت�دام اساليب ووسائل التعمل ا�اىت: خمرج ج•

 التوعية �لتعلمي إاللكرتوىن وتنظمي دورةMoodle ٔعضاء هيئة التدر�س�. 
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 تطو�ر املوارد البرشية و�س�تعانة هبا: الهدف الرابع

 .عقد �رامج تدريب مس�متر للعاملني: خمرج ا•

 منية قدرات العاملني والفنيني �لقسم عن طريق تنظمي دورات هلم ىف لك من �ارات اس�ت�دام احلاسب�

.ا�ٓىل وصيانة ٔأ�زة معملية واللغة إالجنلزيية مما نتج عنه حتس�نا ملموسا ىف ٔأداهئم الوظيفى

مت حتديد ا�ورات بناء �ىل اس�تبيان مت تصمميه ومع� للعاملني والفنيني لت�ديد متطلباهتم. 

 .تقدمي اخلدمات املتخصصة للجهات املس�تفيدة:  بخمرج •

 املعهد (  والتعاون بيهنمتعميق الص� ما بني القسم وبني اجلهات املاحنة من القطاع اخلاص واحلكوىم

-–وزارة التمنية إالدارية –القوىم لٕالتصاالت  Systel – NTRA- Vodafone- ITIDA- Cisco  

Mentor graphics ( رتب �ليه�:

 احلصول �ىل متويل لعدة مشاريع حبثية

احلصول �ىل ٕاهداءات  سامهت ىف جتديد  بعض املعامل �لقسم.

 احلصول �ىل متويل لعدة مشاريع �اكلوريوس من �ات متعددة :NTRA, Vodafone, ITIDA

 ز�دة �ارات إالتصال عند طلبة القسم(إالس�تفادة من أٓراهئم عند حتديث الالحئة(. 
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 )١(تطو�ر إالماكنيات الالزمة للتقدم لٕالع�د : الهدف اخلامس

 .توثيق رضا الطالب عن التعلمي والتعمل والتسهيالت املادية: خمرج ا•

إالس�تفادة من توصيات الطلبة عند وضع الالحئة اجلديدة وىف تصحيح الالحئة احلالية.

تقريب و�ات النظر بني ٔأس�تاذ املادة والطلبة ىف �ا� �دوث مشلكة.

 ٔوالهيئة املعاونة و مدي حتقق الــ . ت.ه.ٕاجراء اس�تبيا�ت ٕالس�تطالع رٔأي الطلبة ىف أILO’s. 

 .توثيق الرضا الوظيفى �ٔعضاء هيئة التدر�س والهيئة املعاونة:  بخمرج •

حتسني غرف ٔأعضاء هيئة التدر�س عن طريق �زويدها حباس�بات خشصية وطابعات. 

 .توثيق ٔأهداف القسم إالسرتاتيحية والتوعية �ملرشوع: خمرج ج•

 مجمو�ات معل ٥ٔأهداف �ىل  ٥(تنظمي العمل عن طريق تقس�مي ا�ٔهداف �ىل ا�مو�ات.(

إالس�تفادة من ٕاج�ع جلنة ٕادارة املرشوع ا�ٔس�بوعى ىف متابعة أٔعامل ومشالك القسم.

 ٔوالهيئة املعاونة مع �ربة ا�ٔساتذة ٕالجناح �ملرشوع. ت.ه.املزج بني حامسة وطاقة ش�باب أ.

اس�ت�دام لو�ة إال�ال�ت املوجودة ىف مد�ل القسم لتعليق نتاجئ اس�تبيا�ت الطلبة للك فصل. 
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 )٢(تطو�ر إالماكنيات الالزمة للتقدم لٕالع�د : الهدف اخلامس

.حتقيق الغاية ا�هنائية للمرشوع: خمرج د•

 يرس حتديد النقاط الغري مس�توفاهي تصممي منوذج اس��رة ملتابعة التقدم ىف حتقيق معايري إالع�د مما.

معل خطة مت توزيعها للك مجمو�ة معل حملاو� استيفاء اكفة معايري إالع�د �ىل قدر إالماكن.

تصممي منوذج اس��رة ملتابعة ملفات املقررات.

قيام القسم �ٕالس�تعانة مبراجع �ار� من �امعة �املية وأٓخر من �امعة حملية.

وجود ملفات توضع هبا و�ئق دامعة للك معيار.

 ختصيص مكتب للجنة اجلودة �لقسم به ملفات مقررات القسم بدال من إالحتتفاظ هبا فقط ىف مركز

 .ضامن اجلودة �للكية
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 ملخص ٕاجنازات املرشوع
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البنية 
أ�ساس�ية

التوثيق

تطو�ر الالحئة
التواصل مع 

الطالب

البيئة التعلميية

 جتديد املدر�ات

 توفري ٔأ�زة عرض ونظم صوتيات

 �كييفات وتغذية كهربية ٕاضافية

 تعديل ش�بكة الكهر�ء ا�ا�لية

 )�از ٤٤(�اس�بات 

 )طابعة ١٦(طابعات 

 �رجميات

Moodle 

جتهزيات معملية �يل أٔ�دث 

 مس�توي ملر�� الباكلوريوس

 إالرشاد ا�ٔاكدميي

 صندوق املقرت�ات

 حمارضة تعريفية للس�نة إال�دادية

اس�ت�ابة مطلب الطالب خبصوص 

 املشاريع

 ٢٠٠٣تعديل الحئة  

 تقدمي مقرتح الحئة �ديدة

 كتيب القسم

 كتيب مرشو�ات التخرج

 خطة البحث

 اس��رة متابعة املعمل

 اس��رات اس�تطالع ا�ٓراء

 حرص الكرتوين لٔ��زة

 توثيق املقررات
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اخلدمات 
إاللكرتونية

ا�ورات 
التدريبية

املرشو�ات  
البحثية املمو�

التعاون مع 
اجلهات 
املس�تفيدة

 البوابة إاللكرتونية

 الربيد إاللكرتوين

 ٔأ�زة اخلوادم

 مقررات الكرتونية

 وزارة التمنية إالدارية

 املعهد القويم لالتصاالت

Systel

Motorola

Cisco

Mobinil

Vodafone

Mentor Graphics 

Open BTS

G4++

Linear Medical Accelerator

TEMPO 

WiMAX Standards

OFDM Systems

Web of Objects 

Moodleدورة 

 دورة صيانة ٔأ�زة املعمل

 ICDLدورة 
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 التقدم لٕالع�د
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توثيق مقررات 
الرب�مج بدءًا من 

٩/٢٠٠٩

دعوة احملمكني 
اخلارجيني لتقيمي 

الرب�مج 
٩/٢٠١٠

التقدم لتعديل 
الالحئة احلالية 
١٢/٢٠١٠
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ز�رة حمااكة يف 
١٥–١٣ 

٢٠١١نومفرب 

تقدمي ملف 
�ع�د يف 

ٕا�ريل  ١٠
٢٠١٢

ز�رة فريق 
 املراجعني يف

١٥–١٣ 
٢٠١٢مايو   

مراجعة 
واستيفاء 
املالحظات



 يف صـــــــــــور القســــــــــــــــم
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 شكر و ٕاشادة

:يتقدم قسم هندسة إاللكرتونيات و االتصاالت الكهربية خبالص الشكر و عظمي التقد�ر للك من

 بوزارة التعلمي العايل  -” �ر�مج التطو�ر املس�متر و التأٔهيل لٕالع�د مبؤسسات التعلمي العايل“ٕادارة–

لثقهتا  العالية اليت ٔأودعهتا �لقسم مبوافقهتا �يل متويل املرشوع املقدم ٕا�هيا و دمعها املتواصل � �الل فرتة 

.تنفيذ املرشوع

 ٕادارة لكية الهندسة جبامعة القاهرة �معها ا�امئ للقسم طوال فرتة تنفيذ املرشوع و حرصها �يل توفري اكفة

 .التسهيالت مبا يف ذ� املزيانية املمك� للمرشوع

فريق مركز ضامن اجلودة �جلامعة ل�ور الفعال ا�ي قام به �هتيئة القسم للتقدم لٕالع�د 

و�دة ٕادارة املرشو�ات �جلامعة حلرصها �يل متابعة توفري ا�مع املايل للمرشوع 

 الفنيني  -املهندسني –إالداريني –الهيئة املعاونة –ٔأعضاء هيئة التدر�س (مجيع ٔأفراد �ائ� القسم–

 .لتعاوهنم املتواصل و �دمه املس�متر و مشاركهتم الفعا� يف لك ٔأ�شطة املرشوع حىت هنايته) الطالب 

 ٔأعضاء الفريق التنفيذي للمرشوع ا��ن مل يتوانو عن بذل اجلهد و الوقت و الفكر يك حيقق املرشوع

 .ٔأهدافه من تطو�ر للقسم و هتيئته لٕالع�د
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