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 اجلودة... احلفاظ عىل الاعامتد
FF        EE        MM        UU  

 

 رسالة الكلية
الكلية مؤسسة تعليمية حكومية تستخدم العلم والمعرفةة فةإ داةداد "

مهندسين وكوادر بحثية من خالل برامجها التعليمية طبقةا  للمعةايير 
 ".القياسية ودتاحة خدمة مجتمعية ترضإ المستفيدين
بتاريخ   424تم اعتماد رسالة الكلية بمجلس الكلية رقم 

11/11/2111. 

 رؤية  الكلية
"تسةةعإ كليةةة الهندسةةة خةةالل الخمةةق سةةنواى القادمةةة دلةة  اكتسةةا  
ثقةةة ودرضةةام المجتمةةع المحلةةإ واوأليمةةإ  وهن يكةةون مشةةهودا  لهةةا 

 بالمصداأية والتميز لمخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية."
بت     اريخ   424ي     ة رق     م م اعتم     اد رلي     ة الكلي     ة بمجل     س الكلت     

11/11/2111 . 

 

 األهداف االستراتيجية للكلية

 تدعيم وتحسين القدرة الملسسية. .1
التيليمي  ة لت  دريس اليل  وم  تط  وير المي  ايير ايكاديمي  ة للب  رام  .2

الهندس   ية عل   و النح   و ال    ط يتناس   ت م     طبيي   ة المجتم     
 المصرط ويحقق متطلبات الميايير القومية.

 تحسين وتطوير نظم التيليم والتيلم. .3
 رف  كفاءة البحث اليلمو وتنمية مواردة. .4
تيزي   ز المك   اركة المجتميي   ة وتنمي   ة البيم   ة وتنمي   ة الم   وارد  .5

 لكلية.ال اتية ل
وض     منظوم   ة التق   ويم المس   تمر و دارة الج   ودة بم   ا يحق   ق  .6

 أهداف الكلية.

  رسالة وحدة ضمان الجودة
لتط وير المس تمر لتحس ين كف اءة ايداء ضمان الجودة وا

للكلية بالنسبة ينظمتها وبرامجها وبم ا يتف ق م   رس الة 
الكلية وأهدافها الميلنة، وك لك اكتسات ثقة المجتم  ف   
خريجيها بناًء علو آليات تق ويم ميت رف به ا عالمي اً م ن 

 د.يومحا خالل  طار عمل مستقل

 النرشة هأ رسة التحرير ترحب مبشاركتمك واقرتاحاتمك لإثراء حمتوى هذ 

 

 لعددا

42 
 يوليو

4271 

 ههداف الوحدة
جامي   ة  -بكلي   ة الهندس   ة  تس   يو وح   دة ض   مان الج   ودة

المنص    ورة  ل    و تحقي    ق الياي    ات النهامي    ة وايه    داف 
االستراتيجية للكلية للحصول علو االعتماد ايك اديم  ، 

 واهداف الوحدة تتمثل فو:
 .وض  نظام لتقييم وتحليل ايداء. 1
للتقي    يم ال     اتو والتحس    ين  تك    وين ف    رق عم    ل. 2

 .المستمر
والت    دريت ف    و مج    ال ض    مان الج    ودة .التوعي    ة 3

 .والتأهيل لالعتماد
 .دعم فنو لألقسام لنكر فكر الجودة. 4
 .التنسيق بين جمي  ايقسام اليلمية واإلدارية. 5
 وض  نظام يضمن استمرارية عمل الوحدة.. 6

 

 هنشطة الوحدة
 لتحقيق االهداف السابقة تقوم وحدة ضمان الجودة بتنفي  االنكطة التالية:

  عداد الدراسة ال اتية طبقاً لميايير الهيمة القومية لضمان جودة التيليم واالعتماد. .1
 ية للكلية. عداد التقارير السنو .2
 استقبال الزيارات الميدانية من  دارة المكروعات بوزارة التيليم اليالو. .3
 القيام بيمل المراجيات الداخلية الدورية لألقسام اليلمية. .4
 المكاركة الفيالة فو  عداد توصيف وتقرير البرنام  والمقررات الدراسية للكلية. .5
 إلدارية بالكلية.المكاركة ف   عداد توصيف للوظامف ا .6
 نكر فكر وثقافة الجودة فو الكلية يعضاء هيمة التدريس والهيمة المياونة والموظفين واليمال والطلبة. .7
 مكاركة أعضاء الوحدة كخبراء جودة فو الدعم الفنو للكليات المختلفة داخل الجامية. .8
 مو.تحديث رسالة الوحدة بناًء علو المستحدثات علو المستوط القو .9

  عداد وتوزي  وتحليل وعمل الميالجات اإلحصامية من االستبيانات من داخل وخارج الكلية..11
 تفييل دور الطالت فو نكر ثقافة وضمان الجودة..11
 ضمان جودة البرام  الدراسية وتطوير أداء اليملية التيليمية والبحثية وخدمة المجتم ..12
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 هسرة التحرير

 غفار بدران.د./ إبراهيم عبدالأ
 مرفت محمد أبو الخير د./أ.

 أ./ رضا صبحى عبد الرحمن

زيارة السيد ه.د/ محمد حسن القناوى رئيق .
 الجامعة لتفقد المعامل المطورة بالكلية

قام السيد ايستا  ال دكتور/ محم د القن اوط رم يس الجامي ة 
، و ل ك للوق وف 2112م ايو  2بزيارة الكلية يوم الثالث اء 

لي  ة والتي  رف عل  و م  ا ت  م انج  ازي م  ن تط  وير لميام  ل الك
علو الخطط المستقبلية لتطوير اليملية التيليمية حيث أك د 
س   يادتل عل    و أن   ل يج    ت تط   وير اإلنك    اءات والميام    ل 
والتدريت اليمل  و ل ك م ن خ الل خط ة مح ددة التك اليف 
والوقت. وأكار السيد أ.د/ محم د الس ييد عمي د الكلي ة  ل و 

بيض م  ا ت  م انج  ازي م  ن تط  وير وتجدي  د للبني  ة التحتي  ة ل  
، ميامل قس م 11ميامل الكلية مثل ميمل الكيمياء، مدرج 

الحاس         بات، ميام         ل قس         م هندس         ة االتص         االت 
وااللكترونيات، ميمل الطرق، ميمل الترب ة وايساس ات، 

كما نوي سيادتل عل و أن هنال ك  ميمل الرط والهيدروليكا،
ميام ل ق د ت م اعتماده ا وتق دم خ دمات للمجتم   الخ ارج  

ق و الترب  ة وايساس  ات. وف  و نهاي  ة وه  و ميمل    الط  ر
 د أ.د/ رم    يس الجامي    ة برفق    ة الس    يدالزي    ارة ق    ام الس    ي

أ.د/ عمي   د الكلي   ة و الس   ادة الحض   ور بتفق   د ميام   ل قس   م 
هندس   ة االتص   االت وااللكتروني   ات الت     ت   م تطويره   ا 
وتح  ديثها، وأثن  و س  يادتل عل  و م  ا ت  م م  ن جه  د مب   ول 

 متمنياً المزيد من التطور والتميز.

 

بالكلية   اوستراتيجيةقام لجنة داداد الخطة ل
 مع السادة الهيئة المعاونة

الس ييد عمي د الكلي ة،   ب راهيمتحت رعاية السيد أ.د/ محمد 
، وري  ادة أ.م.د/  ب  راهيم ب  دران م  دير وح  دة ض  مان الج  ودة

ثن ين اييوم وأ.م.د/ ميرفت أبو الخير نامت مدير الوحدة تم 
 .2112مايو  29

أدار اللق   اء الس   ادة أ.د/ مج   دي الس   يداوي ايس   تا  بقس   م 
الهندس    ة الكهربي    ة وأ.م.د/  ب    راهيم ب    دران م    دير وح    دة 
ض   مان الج   ودة حي   ث ت   م بح   ث مجموع   ة م   ن المي   ايير 

وتنمي ة ق درات المتيلقة بالهيمة المياونة ومن أهمها تدريت 
الهيمة المياونة، التيامل م  الفامض واليجز ف   الموازن ة، 
م  دط مالمم  ة التخص  م اليلم    للمق  ررات الت    يك  ارك 
الميي  دون ف    تدريس  ها، مي  ايير التقي  يم وض  رورة وض    
آليات للث وات واليق ات كنتيج ة لتطبي ق مي ايير تقي يم الهيم ة 

وم ا عل يهم  المياونة فضالً عن ميرفتهم لما لهم من حق وق
 من واجبات.

 

 
 

 كلية الهندسة -وحدة ضمان الجودة 
 مبنو اإلدارة، الدور الثان .

 35516الرقم البريدي: 
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