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 الجودة... مسؤلية من ؟
تطبٌق نظم الجودة فً منظومة التعلٌم بالجامعات مسئولٌة كل من القٌادة الجامعٌة  ٌعد
 ستاذ الجامعً والعاملٌن.األو

 دور الطالب في تطبيق نظم جودة التعليم بالكلية :-1
فى البداٌة ٌجب أن تعرف أن محور منظومة التعلٌم بالجامعة هو أنت .. نعم الطالب هو 

ملٌة التعلٌمٌة فكل ما ٌدور حولك غرضه األساسى اإلرتقاء المستهدف األساسى من الع
بمستواك ومهاراتك التى تؤهلك وتجعلك قادراً على المنافسة فى سوق العمل ومن هنا فإن 
دورك فى تحسٌن الخدمة التعلٌمٌة التى تتلقاها فى جامعتك هو الدور األساسى بل المحرك 

على تحسٌن الخدمة التعلٌمٌة التى تتلقاها فى لباقى األطراف المشتركة معك وتعمل المؤسسة 
الجامعة وهو الغرض األساسى من تطبٌق نظم الجودة فى التعلٌم ولذلك ٌمكن بلورة دورك 

 األساسى فى تطبٌق نظم جودة التعلٌم بكلٌتك أو معهدك فى المحاور اآلتٌة :

 . المنهج1
 ستهدفة منه .أسأل أستاذ كل مقرر تقوم بدراسته عن مخرجات التعلم الم 

 . أسأل عن توصٌف البرنامج الذى تدرس مقرراته 

  . التعليم والتعلم0
  ساعد أساتذتك فى عملتى التعلٌم والتعلم بأن تؤدى ما ٌسند إلٌك من تكلٌفات

وقراءات وشارك بفاعلٌة فى المناقشات التى تطرح داخل قاعات المحاضرات 
  وإطرح أسئلة هادفة وبناءة .

  التعلم  –أساتذتك لتطبٌق أسالٌب التعلم الحدٌثة ) التعلم اإللكترونى تفاعل مع
 الذاتى .... إلخ ( والتى تهدف إلى تسلٌحك بمهارات أساسٌة ٌطلبها سوق العمل .

  شارك فى برامج التدرٌب التى تعقدها الجامعة بهدف تنمٌة مهاراتك وإكتساب
 مزٌد من المعلومات والمعارف .

 ى التدرٌب المٌدانى الذى ٌمثل أهم متطلبات اإللتحاق بسوق شارك بفاعلٌة ف
 العمل .

 . التقييم3
  أحرص على تقٌٌم عملٌتى : التعلٌم والتعلم الذى تتفاعل خالله مع أساتذتك وان

تكون موضوعٌاً إلى أقصى الدرجات حتى ٌتحقق الهدف المرجو من هذا التقٌٌم 
الذى ٌتم ٌب رسمٌة مثل اإلستبٌان لتقٌٌم من خالل أسالوعادة ما ٌجرى هذا ا

أن ٌسألك بإستخدام أسالٌب غٌر رسمٌة مثل إستٌفاؤه فى نهاٌة تدرٌس المقرر أو 
ة أخرى تتلقاها أحد أساتذتك عن رأٌك فى مقرر دراسى ما أو عن خدمة تعلٌمٌ

 .لكلٌةبا

  تحل بالسلوك اإلٌجابى وتخل عن السلبٌة ففى حالة عدم رضائك عن أى شئ
آلٌة ادة ما سوف تجد بالكلٌة ك التعلٌمٌة فالبد من توصٌلة للمسئولٌن وعبمؤسست

 مناسبة إلستقبال شكواك فأحسن إستخدامها .

 يتبع في العدد القادم
 

 http://www.mans.edu.eg/qauموقع اإلنترنت:

 أسرة التحرير

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

 أ./ رضا صبحى عبد الرحمن

لقاء  لجنة  إعداد 
  اإلستراتيجيةالخطة 

بالكلية مع أعضاء 
  الجهاز اإلداري

تحتتتت رعاٌتتتة الستتتٌد أ.د  
محمتتتتد إبتتتتراهٌم الستتتتعٌد 

كلٌتتتتتةا ورٌتتتتتادة عمٌتتتتتد ال
أ.م.د  إبتتتتتتتراهٌم بتتتتتتتدران 
متتتتتتدٌر وحتتتتتتدة ضتتتتتتمان 
الجودةا وحضتور الستٌدة 
أ  مدٌحتتة إستتماعٌل القتتائم 
بعمل أمٌن الكلٌة تتم عقتد 
لقتتاء لجنتتة إعتتداد الخطتتة 
اإلستتتراتٌجٌة بالكلٌتتة متتع 
الستادة اإلدارٌتٌن بالكلٌتتةا 

 خمتٌسوذلك ظهتر ٌتوم ال
 أغستتتتتطس 34الموافتتتتتق 
3028. 

تتتتم بحتتتع مجموعتتتة متتتن 
ر المتعلقة بالجهاز المحاو

اإلداري ومنهتتتتتتتتتا آلٌتتتتتتتتتة 
اختٌار القٌادات اإلدارٌةا 
ومناقشتتتتتتة نقتتتتتتاط القتتتتتتوة 
والضتتتتتعف بهتتتتتاا حجتتتتتم 
الجهتتتتاز اإلداري ومتتتتدى 
مناستتبته لتتردوار الموكلتتة 
لتته متتن عدمتتها ضتترورة 
العمتتل علتتى إٌجتتاد بتتدائل 
وإعداد صف ثتانً ٌكتون 
قتتتتتتتتادراً علتتتتتتتتى تحمتتتتتتتتل 
مستتئولٌات وأعبتتاء العمتتل 

 مستقبالً.
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 األهداف االستراتيجية للكلية

تدعٌم وتحسٌن القدرة المؤسسٌة بتأن ٌكتون للعنصتر البشتري علتى  .1
اختالف أدواره قٌمة فً منظومتة متكاملتة لجتودة الختدمات المهنٌتة 

 .الهندسٌة فى كلٌة الهندسة
معتتتاٌٌر األكادٌمٌتتتة للبتتترامج التعلٌمٌتتتة لتتتتدرٌس العلتتتوم تطتتتوٌر ال .2

الهندستتٌة علتتى النحتتو التتذى ٌتناستتب متتع طبٌعتتة المجتمتتع المصتترى 
لتتبوء كلٌة الهندستة مكانتة قٌادٌتة  وٌحقق متطلبات المعاٌٌر القومٌة

 .رفٌعة المستوى فً مجال تدرٌس العلوم الهندسٌة
صٌانة بٌئتة تعلٌمٌتة بمتا بخلق و تحسٌن وتطوٌر نظم التعلٌم والتعلم .3

 .ٌحقق اإلبداع وٌرفع من جودة وكفاءة عملٌة التعلٌم و التعلم
كفاءة البحع العلمى وتنمٌة موارده لتكتون استتراتٌجٌة البحتع رفع  .4

العملتتً مستتتجٌبة احتٌاجتتات المجتمتتع و محققتتة ألرقتتى مستتتوٌات 
ٌم ومعاٌٌرالبحتتتع األكتتتادٌمً العالمٌتتتة وملتزمتتتة أشتتتد االتتتتزام بتتتالق

 .األخالقٌة للبحع العلمً وفقاً لهوٌة مجتمعنا
تعزٌتتز المشتتاركة المجتمعٌتتة وتنمٌتتة البٌئتتة وتنمٌتتة المتتوارد الذاتٌتتة  .5

بإستتتتقراء دائتتتم احتاجتتتات المجتمتتتع وتحقٌتتتق الكفتتتاءة فتتتً  للكلٌتتتة
الستتتتخدام المتتتوارد لتعظتتتٌم العائتتتد للختتتدمات ااستشتتتارٌة وتحستتتٌن 

 .نوعٌة الحٌاة
قتتوٌم المستتتمر وإدارة الجتتودة بمتتا ٌحقتتق أهتتداف وضتتع منظومتتة الت .6

وذلتك متتن ختالل المراجعتتة المنتظمتة والتقٌتتٌم المستتمر لهتتذه  الكلٌتة
 .البرامج واألنشطة

 النرشة هأ رسة التحرير ترحب مبشاركتمك واقرتاحاتمك لإثراء حمتوى هذ

 
 وحدة التدريب بالكلية

فعالٌتات ل تقوم الوحدة بالتعاون مع جمٌع الكلٌات لعم
بااشتتتراك متتع أعضتتاء إتحتتاد الطتتالب داختتل الكلٌتتة.  
عمتتتتتل بروتوكتتتتتول إلدختتتتتال نشتتتتتاط دورات التنمٌتتتتتة 
البشتتتترٌة لخدمتتتتة الطتتتتالب والختتتترٌجٌن والمتتتتوظفٌن 
والهٌئتتتتة المعاونتتتتة وأعضتتتتاء هٌئتتتتة التتتتتدرٌس داختتتتل 
وخارج الكلٌة.    التعاقد وعمل بروتوكول مع شركة 

والخبرات وعمل متن   الكهرباء بالدلتا لتبادل التدرٌب
للطلبتتتتة المتفتتتتوقٌن للتتتتتدرٌب العملتتتتً علتتتتى أجهتتتتزة 

 المحطة.

وفد من طالب األكاديمية العربية للعلوم و  
 يزور الكليةالتكنولوجيا 

 
فتتتتتى إطتتتتتار برنتتتتتامج المستتتتتئولٌة ااجتماعٌتتتتتة تجتتتتتاه 
مؤسسات التعلٌم وهٌئتات المجتمتع المتدنى الختارجًا 
استضتتتافت كلٌتتتة الهندستتتة وفتتتد متتتن طلبتتتة األكادٌمٌتتتة 
العربٌتتة للعلتتوم والتكنولوجٌتتا والنقتتل البحتتري برفقتتة 

بقستم مشرفهم السٌد الدكتور   مٌسرة الطحان مدرس 
الهندستة المدنٌتتة باألكادٌمٌتةا  وذلتتك فتى معمتتل التترى 
والهٌتتتتدرولٌكا بالكلٌتتتتة حٌتتتتع قتتتتام التتتتدكتور  محمتتتتد 
الشرباصتتً بقستتم هندستتة التتري والهٌتتدرولٌكا بتقتتدٌم 
شتترح  وافتتى عتتن امكانٌتتات جهتتاز تنفتترد بتته الكلٌتتة 
ٌتمٌتتتز بالدقتتتتة وستتتترعة إنجتتتاز األعمتتتتال وانخفتتتتاض 

 قل البحر.التكلفة فى مجال اللوجستٌات والن

 

 رؤية الكلية
يززززادة محليززززا وإقليميززززاة وتبززززوء مكانززززة عالميززززة بتعززززاون التميززززز والر"

 ."ابنائها

 رسالة الكلية
تقززدم كليززة الهندسززة جامعززة المنصززورة مهندسززين متميزززين قززادرين "

علززززم المنافسززززة محليززززا وإقليميززززاة فززززي النززززواحي العلميززززة والبحثيززززة 
واألخالقية وحز  مشزكالت المجتمزع وتنميزة مزواردإ فزي إطزار اإللتززام 

 ".بالقواعد المنظمة للمجتمع

http://www.mans.edu.eg/qau

