
  
           

            
  

ا رؤ  

  . ة المتسارعةرات الخارجیـــالحدیثة والمتغی ةـورات العلمیة والتكنولوجیطــمع التة وبحثیة واستشاریة متمیزة بما یتواكب ــــكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیال تسعى
ا ر  

علمى بما لتطویر المستمر فى مجال البحث الكلیة بتقدیم برامج تعلیمیة وتدریبیة وفقًا للمعاییر القومیة وذلك إلعداد خریج متمیز فى التخصصات الهندسیة المختلفة ، كما تلتزم باالتلتزم 

  ٠یساهم فى تنمیة وتطویر المؤسسات المجتمعیة ، مع وضع آلیات المراجعة والتحدیث للرسالة طبقًا للمتغیرات المحلیة والخارجیة 
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  جامعة املنـــيا

  ن اجلودة واالعتمادوحدة ضما
  

Quality Assurance Unit 
  كلية اهلندسة

  

  آلية تنمية قدرات طالب كلية اهلندسة على التعلم الذاتى

  

 -:مقدمة  )١(

المھارات وذلك  واكتسابتحرص كلیة الھندسة جامعھ المنیا على تنمیة قدرات الطالب على تحصیل المعارف  

لم والذى یعتمد اساساً على وصول الطالب الى مصادر التع) التعلم الذاتى ( الذاتیة  قدراتھعلى  باالعتماد

كما تساعد ھذه الطریقة ،  والتوجیھ واإلرشادالمختلفة ذاتیاً وحیث یقتصر دور عضو ھیئة التدریس على النضج 

كما تمكن طالب الدراسات العلیا فى متابعة ، بعد التخرج  بنفسھعلى تنمیة قدرة الطالب على مواصلة التعلم 

  .التطور العلمى فى مجال تخصصھم 

 -:على التعلم الذاتى   آلية تنمية قدرات الطالب )٢(

  -:وضعت الكلیة آلیة لتنمیة قدرات الطالب على التعلم الذاتى وذلك من خالل ثالثة محاور رئیسیة ھى 

  المحتوى العلمى للمقررات الدراسیة ) أ (      

  تبنى انماط التعلیم الذاتى فى مواصفات المقررات )  ب (              

  لموارد المادیة للطالب لتنمیة قدراتھم فى التعلم الذاتى توفیر ا)  جـ (              

  االنشطة الطالبیة فى مجال اإلبداع واالبتكار )د (               

  .       من الكلیة المتبناةوالجدول التالى یوضح شواھد تحقیق ھذه المحاور        

  لتعلم الذاتىل املتبناةشواهد حتقق احملاور   حمور تنمية قدرات التعلم الذاتى

  المحتوى العلمى للمقررات الدراسیة ) أ ( 

  

معظم مقررات الكلیة وخصوصاً فى السنوات النھائیة تحتوى على محتویات 

خاصة بأعمال التصمیم فى التخصصات المختلفة والتى تحوى بداخلھا صفات 

یع التجدید واالبتكار والحفاظ على البیئة ومتابعة االجھزة الحدیثة وطرق التصن

والصیانة وتوفیر الطاقة مما یؤدى الى سھولة وضرورة اتباع انماط التعلم الذاتى 

  )  االنترنت (واالھتمام بالبحث فى المراجع الحدیثة وشبكة المعلومات الدولیة 
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Quality Assurance Unit 
  كلية اهلندسة

  تبنى انماط التعلیم الذاتى فى مواصفات المقررات ) ب(

  

 المشروعات -١

 دراسات الحالة -٢

  كتابة التقاریر الفنیة -٣

توفیر الموارد المادیة للطالب لتنمیة قدراتھم فى  )جـ(

  التعلم الذاتى 

  

 معمل)    ١٣(عدد معامل الكمبیوتر للطالب  -١

 جھاز )  ٢٩٠( للطالب  لألجھزةالعدد الكلى  -٢

 طالب لكل جھاز) ١٠(عدد الطالب لكل جھاز كمبیوتر  -٣

لذاتیة فى مكتبة الكلیة وتدعیمھا بالكتب والمراجع الحدیثة كما جاء بالدراسة ا -٤

 معیار الموارد المالیة والمادیة 

طالب ) ١٤ (نقطة بمعدل ) ٢٠٠(عدد نقاط االنترنت المتاحة للطالب بالكلیة  -٥

 لكل نقطھ 

  متاح للطالب وھى  بالكلیة مقرر الكترونى) ٩(تنفیذ عدد  -٦

 جامعھ المنصوره تكنولوجیا البخار -١

 جامعھ بنھا التصمیم المنطقى  -٢

 جامعھ االسكندریة نظم االتصاالت البصریة  -٣

 جامعھ حلوان اجھزة كھربیة وقیاس بالمركبات -٤

 جامعھ حلوان اآلالت الھیدرولیكیة ومحطاتھا -٥

 جامعھ المنیاكتابة التقاریر العلمیة  -٦

 جامعھ المنیا مصادر القوى والطاقة  -٧

  )١(الدوائر االلكترونیة  -٨

  جامعھ المنیا )غیر مفعل (  تصمیم المفاعالت الكیمیائیة -٩

) ٢٠(بقسم ھندسة الحاسبات والنظم ومزوده بعدد تعلیم االلكترونى وحده ال -٧

 جھاز حاسب الى جھاز داتا شو وسبورة تفاعلیة 

)  ١٦٩( إنشاء وحدة التدریب المیدانى للطالب بقرار مجلس الكلیة رقـــم  -٨

 ) ١٢/٢٠١٣/ ١٠(بتاریخ 

مشروع من ( إنشاء وحده الفیدیو كونفرانس بقاعھ المؤتمرات بالكلیة -٩

(CIQAP  
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  ن اجلودة واالعتمادوحدة ضما
  

Quality Assurance Unit 
  كلية اهلندسة

  االنشطة الطالبیة فى مجال اإلبداع واالبتكار )د ( 

  

 ٢٠١٤والثالث  ٢٠١٣والثانى  ٢٠١٢األول  یوم االبداع عمل  -١

ندوه تحت عنوان التخطیط وإداره الوقت وإداره االولویات نشاط االسر  -٢

 ٢٣/٥/٢٠١١الطالبیة 

ورشة عمل لقسم االتصاالت وااللكترونیات عن توعیة الطالب بأحدث  -٣

 ٥/٤/٢٠١١" شركة جیلكوم " تطلبات سوق العمل م

 ٩/٤/٢٠١٢وشة عمل بعنوان مھارات االتصال نشاط األسر الطالبیة  -٤

نشاط لطالب قسم الحاسبات والنظم عن كیفیة تنمیة مھارات طالب الھندسة  -٥

٣/٤/٢٠١٢ 

ندوة تنمیة بشریة بعنوان بناء وتطویر الذات نشاط االسر الطالبیة  -٦

١/٤/٢٠١٢ 

قى مجال ربط الدراسات األكادیمیة والخبرات العملیة د طالب الكلیة اتحاندوه  -٧

بالتعاون مع مؤسسة میجا اكادیمى فى شتا المجاالت الھندسیة 

٢٥/٣/٢٠١٤  

 


