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 الجودة... مسؤلية من ؟
يعددتطبيقيددمطالدددط فيددنتوطةددلطعالنعددلط فبعتدديدطقيفييععددياطعيددةنفيلط دد طعدد ط ف يدديتوط

ضطتن طيددبياط فيدديععلطن فعدديعتي كطنايددب ع طةددلطاددا ط فعددتتط يددبع   أل فييععيددلطن
يددد  اطا اط ف دددتلطةدددلطأل  فييفدد كطنافددد طلدددع طيتيددتلطعددد ط ف ت دددياط ددن طتن ط

 .عالنعلط فينتوطقيف تيل

 . العمل الجماعى4
 ييعتطنيياتطزعالة طةىط ففهدطن فبعتدطن داف طةدىطبنلديهطياعيدلطتن اددط

ططةىطب  يمطينتوط فبعتيدطفبلع طعيب قالًطيةل طف طنفنيا ط.

 ياشيلط فبعتدطععطزعالة طفباعيلطعهدي  اطي  صطعتىط فعشي  لطةىطيت ءط
ط فعع ط فيعيعىط.

 . الدعم الطالبى5
 إقدد يطتفيدد ط فييفدد ط فلدديصطق تيبدد طييددت ًطني دد صطعتددىطعع ةددلطالدديدط

 فت  يددلطقهدديطن يفيددلطإفب يقدد طقيفبل  ددياط فعلبتفددلطقهدديطن دداف طالدددط
طط إلعب ياياطن ف ن عتط فعالعلطفهيط.

 طييلط فشقي ط فعبي لطقيف تيل.ياط عي  صطعتىط إليبفيتوطع طلتع

 ي  صطعتىطعايقشلطييبيا طةىطابيةجط إلعب ياياطف ىطب اطعتدىطييدقي ط
طيليية طفبعع طعتىطبياقهيطةىط إلعب ياياط ف يتعلط.

 ط/ط ف  ةددتط فعتعددلطي دد صطعتددىط فبن  دد ط فددت ةدطعددعط فع شددتط أل دديتيعى
طط. فليصطق طنييأفهطع ط  طعيطب يتطنييت طا ي بهطقإيبع   

 . رسم سياسات الكلية6
 ي دد صطعتددىطبع يتدد طةدددىطإبلددياط ف دد    اطق تيبددد طنةددىطنلددعطليددديط

 فبيني طن فليلط إليب بيييلطفت تيلطناف طع طلال طإش   طعع تدي طعاد ط
طالة طةىط فتيي ط فعلبتفلطقيف تيل.نع طزع

 بعدد اط يدديفلط ف تيددلطنليبهدديط فعيددب قتيلطنشددي  طق ييدد طةددىطععتيدددياط
ط فب يي طن فبيني .

 . إتخاذ قرارات سديدة7
 إبلداطقدد    اطقادديءوطنايقشددهيطعددعطيعلدديءط ف تيددلطقهددتاطعزيددتطعدد طب  يددمط

طالدط فينتوط.

 يدن ءطعاهديطط فععي يدياط فبدىطب دندطقهديط ف تيدلعق طع طعتىط لية طع ط
عددديطيلدددصطيعلددديءطايةدددلط فبدددت ياطينط فيهددديزط إلت  ىطينط فبيهيدددز اط

ط.ن فععيع ط فبىطبنة ايط ف تيل

 طعدديطب يددقهطعدد طعهددي  اطعددعطعبيتقددياطيددنمط فععدد طني دد ي طقددي  طقددي 
عؤيييبهطن فععايي طقيألع طن دتتطةدىطلدنءطافد طعبيتقيبد ط فبدىطبايقشدهيط

 .ىطعؤييب طنقتدطقهيطع ب  ياطقايءوة

طيتبع في العدد القادم
 

 أسرة التحرير

 .د./ إبراهيم عبدالغفار بدرانأ
 مرفت محمد أبو الخيرطد./أ.

 أ./ رضا صبحى عبد الرحمن

لقااااج لجناااة إعاااداد الخطاااة 
اإلساااتراتيجية  بالكلياااة ماااع 
الساااااااادة أعةااااااااج  ي اااااااة 

  التدريس
 فيددعيتطععيددتط ةبددبهطي.ت/طع عددتط

 ف تيلط فت يءطقشأ طإعدت تط فليدلط
 إليددب  بيييلط فعيددب قتيلطفت تيددلط

.ط ت  ط1029-1028فعددددددددددددددديدط
 فت ددددددديءط فيددددددديتوطي.ت/طعيدددددددت ط

 أليددددددددبياطق يدددددددددطط فيددددددددعت ن 
ي.د.ت/ط فهاتيدددددددددلط ف ه قيدددددددددلكط

إقددد  ايدطقدددت   طعدددتي ط فن دددتو.ط
ط ال ددددددديءنافددددددد طةدددددددىطيدددددددندط ف

نييفددددد ط.ط1028تييدددددعق ط15
عن دلطليدلطي فععيتطقي طب ن ط

ن قعيددددددلطببن ةددددددمطعددددددعطليددددددلط
 فييععلكطني طب تتطفهيطعيز ايدلط
فبافيددددداايكط عددددديطب دددددت طعددددد ط
 فععتيددددلط فبعتيعيددددلطكطن فععيعدددد ط
نعيدددددبنىطيت ةهددددديطن يدددددب عي ط
 ف يعياطن فعت يياطةلالًطع ط
ياعيلط الابهيءطع طإعدت تطقيعدتوط
قييادددياطفتقايدددلط فب بيدددلطفت تيدددلكط

 فعنيددنتوططGISنبفعيدد طن ددتوط
ط لل.قيفععع ط الةب 

 عيطب ت طيييتبهطقشدأ ط ابعديدط
 إلت  وط فعتيددديطقييدددب عي ط فقايدددلط
 فب بيدددددلطفعقددددديالط ف تيدددددلطعددددد ط
 دددييالطنبددد عيدطنعاهددديطعععددد ط

ط. ف يعييءكطنن توط فن ش

ط
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طاأل داف االستراتيجية للكلية

بتعيدطنب يي ط ف ت وط فعؤيييلطقدأ طي دن طفتعا د ط فقشد  طعتدىط .5
 لبالاطيتن  هطقيعلطةلطعالنعدلطعب يعتدلطفيدنتوط فلدتعياط فعهايدلط

ط. فهاتييلطةىط تيلط فهاتيل
بيدددني ط فععدددييي ط أل يتيعيدددلطفتقددد  عجط فبعتيعيدددلطفبدددت ياط فعتدددندط .2

فدداىطيباييدد طعددعطيقيعددلط فعيبعددعط فع دد ىط فهاتيدديلطعتددىط فا ددنط 
فببقنءط تيلط فهاتيدلطع يادلطقييتيدلططني  مطعبيتقياط فععييي ط ف نعيل

 . ةيعلط فعيبنىطةلطعيي طبت ياط فعتندط فهاتييل
قلتمطن ييالطقيةدلطبعتيعيدلطقعديططب يي طنبيني طالدط فبعتيدطن فبعتد .6

 .نط فبعتدطي  مط إلقت عطني ةعطع طينتوطن فيءوطععتيلط فبعتيد
 فيءوط فق  ط فعتعىطنباعيلطعن  تهطفب دن ط يدب  بيييلط فق د ط ةعط .2

 فععتددلطعيددبييقلطال بيييددياط فعيبعددعطنطع   ددلطأل قددىطعيددبنيياط
نععييي  فق ددد ط أل ددديتيعلط فعيفعيدددلطنعتبزعدددلطيشدددتط الفبدددز دطقددديف يدط

 . أللالقيلطفتق  ط فعتعلطنة يًطفهنيلطعيبععاي
ععيددلطنباعيددلط فقيةددلطنباعيددلط فعددن  تط فا بيددلطبعزيددزط فعشددي  لط فعيب .5

قإيدددب   ءطت ةددددطال بييدددياط فعيبعدددعطنب  يدددمط ف فددديءوطةدددلططفت تيدددل
 فيدددبلت دط فعدددن  تطفبعلددديدط فعيةدددتطفتلدددتعياط اليبشدددي يلطنب يدددي ط

 .انعيلط ف ييو
نلددعطعالنعددلط فب ددنيدط فعيددبع طنإت  وط فيددنتوطقعدديطي  ددمطياددت اط .3

 فعابلعدلطن فب يدديدط فعيدبع طفهدداهططنافد طعدد طلدال ط فع  يعددلط ف تيدل
ط. فق  عجطن ألاشيل

حصول ثالثة من أعةاج  ي ة التدريس 
 بنوط  االمتياز من الدرجة األولى

  دددد ط دددد طعدددد ط فيدددديتوطي.ت/طإقدددد  ايدطإقدددد  ايدط
 فشددددددد قين ط أليدددددددبياطق يددددددددطااتيدددددددلط ف دددددددنىط
 فعي ياي يددددلكطي.د.ت/طاهددددىطةددددنتوطيددددالعلط أليددددبياط

ااتيددددددلط إلابددددددي طن فب ددددددعيدطط فعيدددددديعتطق يددددددد
 فعي ياي لكطني.د.ت/طع عتطة  ياطع عي ط أليبياط
 فعيددديعتطق يددددط ف ييلددديياطن ففيزيددديءط فهاتيددديلط
عتددىطاددنيط العبيدديزطعدد ط فت يددلط ألنفددىكطنافدد ط
ب ددتي  ًطفدد ت ءط فعت ددنلطنيهددنتادط فعبعيددزوطةددلط
عيي ط فق  ط فعتعدلكطلديفصطبعاييباديطفهددطقعزيدتط

 ن فبعيز. ع ط فيت ت

 رؤية الكلية
التميااااز والريااااادة محليااااا وإقليميااااال وتبااااوج مكانااااة عالميااااة بتعاااااون "

 ."ابنا ها

 رسالة الكلية
تقاادم كليااة الهندسااة جامعااة المنصااورة مهندسااين متمياازين قااادرين "

ة محليااااا وإقليميااااال فااااي النااااواحي العلميااااة والبحثيااااة علااااى المنافساااا
واألخالقية وحال مكاكالت المجتماع وتنمياة ماواردإ فاي إطاار اإللتازام 

 ".بالقواعد المنظمة للمجتمع
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