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و تبؤ مكانة متميزة بين كميات  خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها سؤَخ انكهُخ: رسؼً كهُخ انهُذسخ
 ية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     الهندسة المصرية والعرب

 

 

    انطالة انغذد انًششؾٍُ نكهُخ انهُذسخرمشَش ػٍ اعزًبع يغ 

 سػبَخرؾذ               رؾذ إششاف

 أ.د/ هشبو ػشفبد        وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة

  أ.د / يغذٌ انؼضة       وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًغزًغ ورًُُخ انجُئخ

 ػًُذ انكهُخ               

               أ.د / صكً صَذاٌ             

 : انهذف يٍ االعزًبع

 رؼشَف انطالة انغذد ثُظبو انذساسخ ثبنكهُخ سىاء انذساسخ ثبأللسبو انؼهًُخ أو ثبنجشايظ انخبصخ  

 .-انسبػبد انًؼزًذح -

 51/9/4152: َىو االصٍُُ انًىافك  يُؼبد االعزًبع

 : انسبػخ انضبَُخ ػشش ظهشاً. رىلُذ االعزًبع

 أثى سَبٌ. يغذٌ: يذسط أ.د /  يكبٌ االعزًبع

 . BCEنجشَبيظ انـ  TARGETأسشح طالة :  إػذاد ورُظُى االعزًبع

 :  انًشبسكٍُ فً االعزًبع

 -: السادة أعضاء هيئة التدريس -

 وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًغزًغ ورًُُخ انجُئخ أ.د / يغذي صالػ انؼضة صىاٌ

 انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالةوكُم  أ.د/ هشبو ػشفبد ػهً

 BCEانـ جشَبيظ انزُفُزٌ نًذَش ان أ.د / يؾًذ ػهً ػبشىس

 MTEانـ جشَبيظ ن انزُفُزٌ ًذَشان أ.د / يؾًذ َجُم صجشٌ

 CIEانًذَش انزُفُزي نجشَبيظ انـ  أ.د / يبهش يؾًذ ػجذ انشاصق
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 BMEانًذَش انزُفُزٌ نجشَبيظ انـ  أ.د / أؽًذ شؼجبٌ يذٍَ

 لسى انشي وانهُذسونُكب .د/ يؾًذ عًبل ػجذ هللا أ.و

 لسى انؾبسجبد وانُظى أ.و.د / يؾًذ ششَف يصطفً

 لسى انؾبسجبد وانُظى أ.و.د / أؽًذ إثشاهُى صبنؼ

 : الطالب ممثلين فى -

  أػضبء أسشحTARGET  فً ثشَبيظ انـBCE. 

  يُهى وكبٌ ػذد انؾضىس انطالة انغذد انًششؾٍُ نالنزؾبق ثكهُخ انهُذسخ

 طبنت. 5111ؽىانٍ 

  : فمشاد االعزًبع

كهًخ افززبؽُخ رضًُذ انزشؽُت ثبنسبدح انؾضىس سىاء يٍ  TARGETلذو أؽذ طالة أسشح  -

 بء هُئخ انزذسَس أو انطالة انغذد.أػض

 .TARGETفمشح رالوح انمشآٌ انكشَى يٍ أؽذ انطالة رى رمذًَه ػٍ طشَك أسشح  -

 .رى رمذَى فمشح غُبئُخ يٍ أؽذ انطالة -

ركىٍَ فكشح يٍ خالنهب رى انزؼشَف ثـ ) ثذاَخ  TARGETرى رمذَى فمشح يٍ أؽذ طالة أسشح  -

 –أَشطخ األسشح  – لبيذ ثهبانزً انخبصخ  eventsاألؽذاس  –أهذاف األسشح  –أسشح ربسعذ 

 رؼهذ األسشح ثزمذَى انًضَذ – كُفُخ انزىاصم أو االسزؼبَخ ثبألسشح ( –كُفُخ االَضًبو إنً األسشح 

 َزىلغ انًضَذ. Expect Moreرؾمُمبً نشؼبسهب 

أوضؼ ثىعىد ثشورىكىل رؼبوٌ  انزٌفمشح شؼش رى رمذًَهب يٍ أؽذ طالة األسش ثهُذسخ انسالة  -

 ثكهُخ انهُذسخ وثٍُ أسشرهى ثهُذسخ انسالة.  TARGETثٍُ أسشح 
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فً ثشَبيظ انـ انًمُذح ثبنًسزىي انضبًَ  - ) سَب أؽًذ شبكش (انًزفىلبد أنمذ إؽذي انطبنجبد -

BCE   كهًخ أوضؾذ يٍ خالنهب ثإَغبص َظبو انذساسخ  –وانؾبصهخ ػهً انزشرُت األول

رؾذصذ ػٍ َفسهب ثصفخ خبصخ كًُىرط ثبنسبػبد انًؼزًذح ثبنجشايظ انخبصخ ثصفخ ػبيخ . صى 

 ثه نزؾمُك انزفىق. نضيالئهب انغذد َؾززي

 . TARGETفمشح شؼش رى رمذًَهب يٍ طبنت ثكهُخ رى رمذًَه ػٍ طشَك أسشح  -

كهًخ شكش نهسبدح أػضبء هُئخ انزذسَس كٍم ثبسًه وطهت يٍ  TARGETلذو أؽذ طالة أسشح  -

 انسبدح:

  وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًغزًغ ورًُُخ انجُئخ أ.د / يغذي صالػ انؼضة صىاٌ

 ( TARGET) سائذ أسشح         

 وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة .د/ هشبو ػشفبد ػهًأ

 يذَش ثشَبيظ انًُكبرشوَك أ.د / يؾًذ َجُم صجشي

 BCEيذَش ثشَبيظ انـ  أ.د / يؾًذ ػهً ػبشىس

 -اػزالء انًُصخ فصؼذوا ورى انؾذَش ػهً انزىانٍ كبِرٍ :

 : أ.د / يغذٌ انؼضةانسُذ كهًخ 

 سؽت ثبنسبدح انؾضىس. -

ػبيخ نهطالة ػٍ َظبو انذساسخ انؼبدَخ ثبأللسبو انؼهًُخ كزنك انذساسخ ثبنجشايظ أػطً فكشح  -

 انخبصخ.

 

 -: أ.د/ هشبو ػشفبد انسُذ كهًخ

 بنسبدح انؾضىس.ثسؽت  -



  

 كمية الهندسة –جامعة المنصورة                                                         
 مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                      

 

 

                           

و تبؤ مكانة متميزة بين كميات  خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها سؤَخ انكهُخ: رسؼً كهُخ انهُذسخ
 ية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     الهندسة المصرية والعرب

 

 SPCو   TARGETلذو انشكش نألسشرٍُ  -

َظبو  –لذو فكشح ػبيخ ػٍ َظبو انذساسخ ثبأللسبو انؼهًُخ كزنك َظبو انذساسخ ثبنجشايظ انخبصخ  -

 .-نسبػبد انًؼزًذح ا

أ.د / يؾًذ َجُم صجشي وانسُذ انسُذ  أ.د / يغذي انؼضة نكالً يٍانسُذ يٍ ثبنزُىَه رى رمذَى اسزئزاٌ 

دلُمخ وثبنفؼم رى  51رضَذ فزشح اإلنمبء ػٍ  يؾًذ ػبشىس أٌ َزُبوال إنمبء انكهًخ ػهً انزىانً ثؾُش الأ.د/

 -هزا كبنزبنٍ :

 -:صجشيكهًخ انسُذ أ.د / يؾًذ َجُم 

 سؽت ثبنسبدح انؾضىس. -

 ػهً ؽسٍ انزُظُى وَىػُخ وطشَمخ انفمشاد انزً لذيذ. TARGETشكش خبص ألسشح  -

 .كأػطً فكشح ػبيخ ػٍ ثشَبيظ يُكبرشوَ -

 : كهًخ انسُذ أ.د / يؾًذ ػبشىس

 سؽت ثبنسبدح انؾضىس. -

 ػهً انغهذ انزي ثزل وػهً فكشح االعزًبع. TARGETشكش خبص ألسشح  -

 .BCEخ ػٍ ثشَبيظ انـ أػطً فكشح ػبي -

 SPC و TARGETصى أصًُ انسُذ أ.د / يغذي انؼضة ػهً أداء كالً يٍ األسشرٍُ 

 .انسبػخ انضبنضخ ثؼذ انظهش ؽىانٍ فٍولذ اَزهً االعزًبع 

 بدركى ثمجىل فبئك االؽزشاو وانزمذَش ،،،ورفضهىا سُ

 انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًغزًغ ورًُُخ انجُئخوكُم                                                          

 أ.د / يغذٌ صالػ انؼضة صىاٌ                                                                  

 


