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تحقيق التميز االكاديمى والتطبيقى فى مجال التعليم الهندسى واالبحاث العلمية وخدمة
المجتمع فى المجاالت الهندسية المختلفة محليا واقليميا لالنطالق للمنافسة على المستو.
الدولى

يسللة الكلةة
اعددداد كددوادر هندسددية مؤهلددة طبقددا للمعددايير االكاديميددة محليددا واقليميددا ودوليددا واعددددادهم
لممارسة المهنة بكفاءة لتلبية االحتياجات المتغيدرة للمجتمدع وكلدن مدل خدالل التعلديم المتميدز
والبحددث العلمددى واسددتخدامهما فددى احددداث تنميددة اقتعددادية واجتماعيددة وعلميددة وال ددراكة مددع
المؤسسات العناعية والهيئات الحكومية لخدمة وتطوير المجتمع وتنمية البيئدة فدى اطدار مدل
القيم المجتمعية مع تقديم خدمات است ارية متميزة ورفع مستمر لقدرات الخريجيل
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الخطة ااألهداف اإلستراتةجةة للكلةة




تهدف الخطة االستراتيجية لتطوير الكلية الى االستثمار فى مستقبل كلية الهندسة بجامعة طنطا فى مواجهة التحديات
الحاليةةة والت اممةةا مةةي الكليةةة نحةةو مجتمعهةةا فةةى وسةةط الةةدلتا ورةةى تعمةةل لةةى تقةةدي ر ي ة طموح ةة وواقعيةةة لاةةماي اي
تحصل االجيال القادمة مي طالبنا لى مسةتو مةي التعلةي ال ارقةى لةى ا لةى معةايير جةودم التعلةي العةالى المتعةارف
ليها محليا ودوليا فى مجال العلو والبحوث الهندسية.
تهةةدف الخطةةة الةةى تع ةةي نقةةاط القةةوم بالكليةةة والتةةى تتمثةةل فةةى وقةةو الكليةةة وسةةط ةةد محاف ةةات تات تجمةةا سةةكانى
الى وتا الكلية ا ااء ريئة تدريس مة رليي خريجةى جامعةات الميةة مرموقة وتمتلةي الكليةة وسةائل تقنيةة متعةددم
الوسائط ومعامل متخصصة معتمدم وتلعب الكلية دو ار رئيسيا فى خدمة المجتما المحلى وتلبية احنياجات كما تشةتري
الكلية فى الخدمات االلكترونية التى توفررا الجامعة لى موقعها فى العديد مي االنشطة االكاديمية وغير االكاديمي .
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تهةةدف الخطةةة الةةى تع ةةي الفةةرا المتاحةةة بالكليةةة والتةةى تتمثةةل فةةى انشةةاء مميةةد مةةي الوحةةدات تات الطةةابا الخةةاا
لخدمةةة وتلبيةةة احتياجةةات المجتمةةا واسةةتحداث بةرامم تعليميةةة متميةمم فةةى تخصصةةات حديثةةة ووجةةود ةةدد مةةي المشةةاريا
الممولةةة مةةي م سسةةات ومن مةةات محليةةة وتعةةدد االنشةةطة المجتمعيةةة التةةى يمكةةي للكليةةة المسةةارمة فيهةةا باالاةةافة الةةى
امكاني التوسا فى منشات الكلية داخل حر مجما الكليات بسبربا .
تهةةدف الخطةةة الةةى تقلةةيا نقةةاط الاةةعف بالكليةةة والتةةى تتمثةةل ارمهةةا فةةى اةةعف الموامنة التةةى تحقةةط خطةةط التطةةوير
باالاةةافة الةةى اةةعف البنيةةة التحتيةةة فةةى بعةةن المعامةةل والمنشةةات والخةةدمات واال ةةداد الكبي ةرم نسةةبيا للطلبةةة مقارن ة
بامكانيةةات الكليةةة الحاليةةة واةةعف التمويةةل المخصةةا للبحةةث العلمةةى و ةةد القةةدرم لةةى اسةةتقطاب كفةةاءات اكاديميةةة
بسبب تدنى الرواتب واعف التواصل ما الخريجيي وما اصحاب المصالح .stakholders
تهدف الخطة الى تحجي التهديدات الخارجيةة للكليةة والتةى تتمثةل فةى الصةعوبات الماليةة المسةتقبلية والمنافسةة الشةديدم
مةا الكليةات الحكوميةة والمعارةد الحاصةة المنةا رم وجةتب ةدد البةاس بة مةي ا اةاء ريئةة التةدريس الةى االنتةداب او
اال ارم خارج الكلية واستمرار سياسات القبول والتحويل بالجامعات الحالية والتغير المتسار فى متطلبةات سةوط العمةل
ومركمية حوكمة التعلي العالى ون ا البعثات والتقد السريا فى تقنيات االجهمم والمعدات محليا و الميا.
ومةةي ابةةرم توجهةةات الخطةةة للكليةةة القةةي التةةى تحك ة االداء بالكليةةة وارمهةةا اتاحةةة الخدمةةة التعليميةةة ونشةةر رو الةةتعل
والجما يةةة وديمقراطيةةة صةةنا ة الق ةرار والتقةةوي والتحسةةيي المسةةتمر والمقارن ة المرجعيةةة  Benchmarkومفهةةو الجةةودم
الشاملة.
وفةةى اةةوء رةةت القةةي تحةةدد الكليةةة لنفسةةها بعةةن الغايةةات التةةى يمكةةي ترجمتهةةا الةةى مجمو ةةة مةةي االرةةداف محتملةةة
التحقيط فى المستقبل المخطط ورى الحفا لى التوج المستقبلى للكلية
 oكى تصبح مرك ام لميا وبحثيا واستشاريا متمي ام باالاافة الى توفير مناخ جامعى يتفط ما مفهو الجودم الشاملة
 oوكتلي تنشيط العالقات التفا لية ما البيئة المحيطة واصحاب المصالح stakholders
 oواخية ار السةةعى لتحقيةةط التنميةةة المسةةتدامة فةةى المجتمةةا بمةةا ياةةمي دوا االرتقةةاء والتطةةور وتحسةةيي مسةةتويات االداء
ونو ية الحيا فى المجتما.
وفى اطار الغايات االستراتيجية يمكي صياغة االرداف للكلية والتى تتمثل
 oفةى تةةد ي وتحسةيي القةةدرم الم سسةية با تتبةةار العنصةر البشةةر رةو اسةةاس رةت القةةدرم وتطةوير المعةةايير االكاديميةةة
للبة ةرامم التعليمي ةةة لمرحلت ةةى البك ةةالوريوس والد ارس ةةات العلي ةةا طبق ةةا لمتطلب ةةات ال  NARSوتحقي ةةط وتط ةةوير كف ةةاءم
وجودم التعلي والتعل بما يحقط االبدا
 oباالاافة الى رفا كفاءم البحث العلمى وتنمية موارد ليكوي ملبيا الحتياجات المجتما وطموحات
 oوكتلي تعميم المشاركة المجتمعية وتنمي البيئة وتنمية الموارد التاتي للكلية
 oواخيرا وضع منظومة التقويم المستمر وادارة الجودة بما يحقق اهداف الكلية التى تسعى الكليةة لتحقيقاةا وكلةن مة
خالل المراجعة المنتظمة والتقويم المستمر لبرامج وانشطة
o

الالئحة اإلادايةة االاللةة لبرامج ادبلوم الدياسلت العلةل االالجستةر االدكتوياه
(طبقا لنظام الساعات المعتمدة)

أاال  :النظلم اإلادايى
ملادة ( )1ةتم اتبلع نفس القواعد اإلادايةة الاتبعة سالبقل فا ها ه البارامج احسا القالنو يقام  44لسانة 1492
بشأ تنظةم الجلمعلت االئحته التنفة ةة .

ثلنةل  :النظلم الالل
ملادة ( :)2تبدأ السنة الاللةة لحسلب البرامج اعتبليا من أال ةولةو اتنته بنهلةة شهر ةونةه من العلم التلل

أاال  :اإلةراادات
ملادة ( : )3تنقسم مواياد البرامج (الدبلوم االالجستةر االدكتوياه) انفقلتهل افقل للبنواد األتةة :
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الرســــــــــــوم

البند

(بللجنةة الاصرى)

يسم مكتبة

95

يسم االتحلاد

1.5

يسم الخدملت الطبةة

 222( 95للوافدةن)

يسم تأمةن ضد الحواادث

2.25

يسم صنداق مسلعدة الطالب

2.5

يسم ادخول االمتحل

2

يسم مختبرات اتأمةن أاداات

95

مظراف التقدةم للدايسلت

122

تدفع مرة ااحدة

استخراج الكلينةه

15

تدفع مرة ااحدة

الدبلوملت

 152جنةه لكل
سلعة معتادة

الالجستةر

 222جنةه لكل
سلعة معتادة

الدكتوياه

 222جنةه لكل
سلعة معتادة

بللنسبة للاقريات الدياسةة تدفع ف
بداةة كل فصل ادياس حس عداد
السلعلت الاطلوب تسجةلهل بللفصل
ابللنسبة لسلعلت الرسللة ةتم ادفعهل
عل ادفعتةن  %52عند تسجةل
الرسللة ا % 52قبل تشكةل لجنة
الحكم عل الرسللة

مقلبل
خدملت
بحثةة
امعالةة

تدفع سنوةل

يسوم
ادياسةة

مالحظــــــــــــــــلت

ملادة ( : )4اإلعفلءات من الرسوم
 )1تطبق الالادة( )191من الالئحة التنفة ةة لقلنو تنظةم الجلمعلت.

ملادة ( )5القواعد الاللةة الانظاة لقبول ا قةد الطالب الوافدةن من خليج مصر
بالنسبة للطالب الوافدي تطبق عليام القواني و القواعد المالية المنظمة لقبول و قيد الطالب الوافدي
بجامعة طنطا والمصروفات المقررة هى كالتالى :
الاصرافلت الاقرية للطالب الوافدةن (بللجنةة األسترلةن )
الرسوم

الالجستةر
السنة األال

يسوم القةد

1922

الدكتوياة

السنة الثلنةة
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مصرافلت سنوةة
1522022

األجمالى

1522022

0033033

2522022

2522022

0033033

ثلنةل  :أاجه الصرف
ملادة ( : )6تخصص نسبة %35من إةراادات البرامج من بند مقلبل خدمـــلت بحثةة امعالةة لألت :

-

صرف مكلفآت للقلئاةن بللتديةس()%25

-

صرف مكلفآت للاشرفةن عل الرسلئل العلاةة ()%42

-

صرف مكلفآت ألعالء لجل الحكم االانلقشة()%15

-

صرف مكلفآت لألادايةةن االعلملةن()%22
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