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 اجلودة... احلفاظ عىل الاعامتد
FF        EE        MM        UU  

 

  رسالة وحدة ضمان الجودة
األ ضمان الجودة والتطووٌ  المتوتم  لتيتوٌن ءةواألة ا د

للءلٌة بالنتبة  نظمتها وب امجها وبموا ٌتةوم موس  توالة 
الءلٌة وأهدافها المعلنة، وءذلك اءتتاب ثقة المجتمس فوً 
خ ٌجٌها بناأًل على آلٌات تقووٌ  معتو ب بهوا عالمٌواً مون 

 د.ٌوميا خالل إطا  عمل متتقل

 

 لعددا

28 
 يوليو

2218 

 ف الوحدةأهدا
جامعوووة  -بءلٌوووة الهندتوووة  تتوووعى ويووودة ضووومان الجوووودة

المنصووووو ة إلووووى تيقٌووووم الياٌووووات النها ٌووووة وا هووووداب 
االتت اتٌجٌة للءلٌة لليصول على االعتماد ا ءوادٌمً ، 

 واهداب الويدة تتمثل فى:
 .وضس نظا  لتقٌٌ  وتيلٌل ا داأل. 1
تءوووووٌن فوووو م عموووول للتقٌووووٌ  الووووذاتى والتيتووووٌن . 2

 .المتتم 
والتوووود ٌب فووووى مجووووال ضوووومان الجووووودة .التوعٌووووة 3

 .والتأهٌل لالعتماد
 .دع  فنى لألقتا  لنش  فء  الجودة. 4
 .التنتٌم بٌن جمٌس ا قتا  العلمٌة واإلدا ٌة. 5
 وضس نظا  ٌضمن اتتم ا ٌة عمل الويدة.. 6

 

 أنشطة الوحدة
 لتيقٌم االهداب التابقة تقو  ويدة ضمان الجودة بتنةٌذ االنشطة التالٌة:

 ة الذاتٌة طبقاً لمعاٌٌ  الهٌ ة القومٌة لضمان جودة التعلٌ  واالعتماد.إعداد الد ات .1
 إعداد التقا ٌ  التنوٌة للءلٌة. .2
 اتتقبال الزٌا ات المٌدانٌة من إدا ة المش وعات بوزا ة التعلٌ  العالى. .3
 القٌا  بعمل الم اجعات الداخلٌة الدو ٌة لألقتا  العلمٌة. .4
 إعداد توصٌب وتق ٌ  الب نامج والمق  ات الد اتٌة للءلٌة. المشا ءة الةعالة فى .5
 المشا ءة فً إعداد توصٌب للوظا ب اإلدا ٌة بالءلٌة. .6
 نش  فء  وثقافة الجودة فى الءلٌة  عضاأل هٌ ة التد ٌس والهٌ ة المعاونة والموظةٌن والعمال والطلبة. .7
 ى للءلٌات المختلةة داخل الجامعة.مشا ءة أعضاأل الويدة ءخب األ جودة فى الدع  الةن .8
 تيدٌث  تالة الويدة بناأًل على المتتيدثات على المتتوى القومى. .9
 إعداد وتوزٌس وتيلٌل وعمل المعالجات اإليصا ٌة من االتتبٌانات من داخل وخا ج الءلٌة..11
 تةعٌل دو  الطالب فى نش  ثقافة وضمان الجودة..11
 ة وتطوٌ  أداأل العملٌة التعلٌمٌة والبيثٌة وخدمة المجتمس.ضمان جودة الب امج الد اتٌ.12
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 أسرة التحرير

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

 أ./ رضا صبحى عبد الرحمن

لقناوى زيارة السيد أ.د/ محمد حسن ا.
رئيس الجامعة لتفقد المعامل المطورة 

 بالكلية

قووا  التووٌد ا تووتاذ الوودءتو / ميموود القنوواوى   ووٌس 
، 2118مواٌو  2  بعواألالجامعة بزٌا ة الءلٌة ٌو  ا 

وذلك للوقوب على ما ت  انجازه من تطووٌ  لمعامول 
الءلٌوووة والتعووو ب علوووى الخطوووط المتوووتقبلٌة لتطووووٌ  

تووٌادتع علووى أنووع ٌجووب  العملٌووة التعلٌمٌووة يٌووث أءوود
تطوٌ  اإلنشاألات والمعامل والتد ٌب العملوً وذلوك 
موون خووالل خطووة ميووددة التءووالٌب والوقووت. وأشووا  
التوووٌد أ.د/ ميمووود التوووعٌد عمٌووود الءلٌوووة إلوووى موووا تووو  
انجوووازه مووون تطووووٌ  وتجدٌووود للبنٌوووة التيتٌوووة لوووبع  

، 11معامووول الءلٌوووة مثووول معمووول الءٌمٌووواأل، مووود ج 
معامووووول قتووووو  هندتوووووة معامووووول قتووووو  الياتوووووبات، 

االتصوواالت وااللءت ونٌووات، معموول الطوو م، معموول 
ءموا  الت بة وا تاتوات، معمول الو ى والهٌود ولٌءا،

نوووه تووٌادتع علووى أن هنالووك معاموول قوود توو  اعتمادهووا 
وتقووود  خووودمات للمجتموووس الخوووا جً وهوووى معملوووً 
الط م و الت بة وا تاتات. وفى نهاٌة الزٌوا ة قوا  

 عووووووووة ب فقووووووووة التووووووووٌدد أ.د/   ووووووووٌس الجامالتووووووووٌ
أ.د/ عمٌد الءلٌة و التادة اليضو  بتةقد معامل قتو  
هندتة االتصاالت وااللءت ونٌات التوً تو  تطوٌ هوا 
وتيدٌثها، وأثنى تٌادتع على ما ت  مون جهود مبوذول 

 متمنٌاً المزٌد من التطو  والتمٌز.

 

بالكلية   اإلستراتيجيةقاء لجنة إعداد الخطة ل
 مع السادة الهيئة المعاونة
التوعٌد عمٌود الءلٌوة،  إبو اهٌ تيت  عاٌة التٌد أ.د/ ميمد 

و ٌووادة أ. .د/ إبوو اهٌ  بوود ان موودٌ  ويوودة ضوومان الجووودة، 
ٌوووو  ٌ  الويووودة تووو  وأ. .د/ مٌ فوووت أبوووو الخٌووو  نا وووب مووود

 .2118ماٌو  29 ثالثاألال
أدا  اللقووواأل التوووادة أ.د/ مجووودي التوووعداوي ا توووتاذ بقتووو  
الهندتووووة الءه بٌووووة وأ. .د/ إبوووو اهٌ  بوووود ان موووودٌ  ويوووودة 
ضووومان الجوووودة يٌوووث تووو  بيوووث مجموعوووة مووون المعووواٌٌ  
المتعلقة بالهٌ ة المعاونة ومن أهمها تد ٌب وتنمٌوة قود ات 

تعامل مس الةا   والعجز فوً الموازنوة، الهٌ ة المعاونة، ال
موودى مال مووة التخصووم العلمووً للمقوو  ات التووً ٌشووا ك 
المعٌوودون فووً تد ٌتووها، معوواٌٌ  التقٌووٌ  وضوو و ة وضووس 
آلٌات للثوواب والعقواب ءنتٌجوة لتطبٌوم معواٌٌ  تقٌوٌ  الهٌ وة 
المعاونة فضالً عن مع فته  لما له  من يقووم وموا علوٌه  

 من واجبات.
 

 
 

 كلية الهندسة -وحدة ضمان الجودة 
 مبنى اإلدا ة، الدو  الثانً.

 35516ال ق  الب ٌدي: 
 تليفون:

(1226 )2212261 – 2212265 – 2212248 – 2212242 (151) 
 فاكس:

2212251 – 2212311 (151) 

 

 النرشة هأ رسة التحرير ترحب مبشاركتمك واقرتاحاتمك لإثراء حمتوى هذ

 

 األهداف االستراتيجية للكلية

ن ٌءوون للعنصو  البشو ي علوى تدعٌ  وتيتٌن القود ة المستتوٌة بوأ .1
اختالب أدوا ه قٌموة فوً منظوموة متءاملوة لجوودة الخودمات المهنٌوة 

 .الهندتٌة فى ءلٌة الهندتة
تطوووووٌ  المعوووواٌٌ  ا ءادٌمٌووووة للبوووو امج التعلٌمٌووووة لتوووود ٌس العلووووو   .2

الهندتووٌة علووى النيووو الووذى ٌتناتووب مووس طبٌعووة المجتمووس المصوو ى 
لتتبووأل ءلٌوة الهندتوة مءانوة قٌادٌوة  وٌيقم متطلبات المعاٌٌ  القومٌة

 . فٌعة المتتوى فً مجال تد ٌس العلو  الهندتٌة
بخلوم وصوٌانة بٌ وة تعلٌمٌوة بموا  تيتٌن وتطوٌ  نظ  التعلٌ  والتعل  .3

 .ٌيقم اإلبداع وٌ فس من جودة وءةاألة عملٌة التعلٌ  و التعل 
ٌة البيوث ءةاألة البيث العلمى وتنمٌوة مووا ده لتءوون اتوت اتٌج فس  .4

العملووً متووتجٌبة اليتٌاجووات المجتمووس و ميققووة   قووى متووتوٌات 
ومعاٌٌ البيوووث ا ءوووادٌمً العالمٌوووة وملتزموووة أشووود االلتوووزا  بوووالقٌ  

 .ا خالقٌة للبيث العلمً وفقاً لهوٌة مجتمعنا
تعزٌووز المشووا ءة المجتمعٌووة وتنمٌووة البٌ ووة وتنمٌووة الموووا د الذاتٌووة  .5

يتاجوووات المجتموووس وتيقٌوووم الءةووواألة فوووً بإتوووتق األ دا ووو  ال للءلٌوووة
التوووتخدا  المووووا د لتعظوووٌ  العا ووود للخووودمات االتتشوووا ٌة وتيتوووٌن 

 .نوعٌة اليٌاة
وضووس منظومووة التقوووٌ  المتووتم  وإدا ة الجووودة بمووا ٌيقووم أهووداب  .6

وذلووك موون خووالل الم اجعووة المنتظمووة والتقٌووٌ  المتووتم  لهووذه  الءلٌووة
 .الب امج وا نشطة

 رسالة الكلية
تقدددك كليددة الهندسددة جامعددة المنصددورة مهندسددين متميددزين قددادرين "

علددددم المنافسددددة محليددددا وإقليميددددال فددددل النددددواحل العلميددددة والبحثيددددة 
واألخالقية وحدل مشدكالت المجتمدع وتنميدة مدواردإ فدل إطدار اإللتدزاك 

 ".بالقواعد المنظمة للمجتمع

 رؤية الكلية
التميددددز والريددددادة محليددددا وإقليميددددال وتبددددوء مكانددددة عالميددددة بتعدددداون "

 ."ابنائها
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