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 األهداف االستراتٌجٌة للكلٌة

 المؤسسى وتحقيق التميز فى كافة المجاالت.لتطوير األداء تعزيز قدرات الكلية  .1
ضممماا الجممودل والتحسمميا المسممتمر فممى ضمموء معممايير الجممودل المحليممة دعممم مومومممة .2

 والدولية.
تأهيمما الجزمماز االدارك للكليممة  للقيممام  ممدور  فممى تحقيممق رسممالة واهممدا  الكليممة  ك مماءل .3

 عالية.
 جية.وتومية الموارد المادية والمالية و ال وية التحتية والتكوول.4
 لمعاووة.تومية  قدرات أعضاء هيئة التدريس والزيئة ا.5
 تومية مزارات الطالب والعما على استمرارية التواصا مع الخريجيا..6
 دعم وتطوير استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم..7
 تطوير مومومة ال حث العلمى واألوشطة العلمية..8
 تعزيز القدرل التوافسية االقليمية والدولية للكلية..9
 ما على تومية ال يئة.تل ية احتياجات وأولويات المجتمع المحيط والع.10
 دعم و مشاركة األطرا  المجتمعية فى أوشطة الكلية..11

 المجلس االستشاري الصناعً

 
فمممم تممممام السممماعة  2/11/2019إوعقمممد صممم اا يممموم السممم ت الموافمممق 

الصممواعم فممم أولممم جلسممات  فممم العاشممرل صمم احام المجلممس ايستشممار  

 جامعة الموصورل. –دورت  األولم  كلية الزودسة 

حيث افٌتتح المجلس  رئاسة السيد األسمتا  المدكتور/ عا مد وصمر األسمتا  

 ووائب رئميس جامعمة المدلتا السما ق  قسم الرياضيات وال يزياء الزودسية

  حيممث رحممب سمميادت   السممادل الحضممور وأعطممم الكلمممة للسمميد األسممتا

وأشمماد  الممدور المم    عميممد الكليممة. الممدكتور/ محمممد ع ممد العممميم محمممد

سمميقوم  مم  المجلممس ايستشممار  الصممواعم حيممث  ممدأ  عممر  أهممدا  

الكليممة األساسممية وهممم الوزممو   مسممتو  الخممريجيا وإعطمماء رخصممة 

ممارسة الزودسة للخريجيا وليست الحصوا علم  كالوريوس الزودسمة 

الكليمة  تعتمزم تو يم  عمدل مشماريع تصما  فقط ,كمما أكمد سميادت  علمم اا

مشروعام واا دور المجلس همو المدعم ال ومم والتة يمة الراجعمة  65إلم 

للكلية ولتصحيح المسار وتوجي  الوصائح وايرشاد حتم تواكمب الكليمة 

مسمميرل الدولممة ولمميس الممدعم الممماد  حيممث وفممرت الدولممة الك يممر ممما 

المختل مة وأكمد سميادت  علمم اا  الموارد ال اتية التم تك م حاجات الكلية

الكلية  زا ميزاوية ك يمرل ومموارد  اتيمة ك يمرل للكليمة والتمم تك مم أيضمام 

 كافة ايحتياجات.

 رؤٌة  الكلٌة
التمٌزززا رالرٌزززادا مإلٌزززا روتلٌمٌزززا  رت زززر  "

 ."مكانة عالمٌة  تعارن ا نائها

 رسالة الكلٌة
تقدم كلٌة الهندسة جامعة المنصررا مهندسٌن متمٌاٌن تادرٌن على المنافسة مإلٌا روتلٌمٌا  فزً النزراإً العلمٌزة "

 ".رإل مشكالت المجتمع رتنمٌة مرارده فً وطار اإللتاام  القراعد المنظمة للمجتمعرال إثٌة راألخالتٌة 

 درر كلٌة الهندسة فى خدمة المجتمع رتنمٌة ال ٌئة

 

ومممت كليمة الزودسمة  التعماوا ممع  فم إطار دور كليمة الزودسمة فمى خدممة المجتممع وتوميمة ال يئمة
ممدار يمومى  وايعداديمة علمى لطمالب المرحلمة اي تدائيمة حمدث علممى Fun scienceفريمق 
طريقة شرا المواهج  المدارس حيث قمدم  يزد  إلى تطوير  11/12/2019و  10/12/2019

الخاصممة  ضممما المومماهج الدراسممية لع ممة مختل ممة كمما لع ممة تشممرا ومريممة علميممة 20 ال ريممق
 دكتور/والسميد الم العميم محمد عميد الكليمة محمد ع د   الطالب  حضور السيد األستا  الدكتور/

طالب مما  200والومم ومشر  ال ريق و  قسم هودسة الحاس ات المدرسمحمد ص رك سرايا 
 ومدرسة روياا الدولية. الدولية للةات مدرسة الص ول طالب
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 الرإدارسالة 
تط يق معايير الجمودل 
 كليمة الزودسممة جامعممة 
الموصمممورل فمممم كافمممة 
األوشممممممطة التعليميممممممة 
وال ح يمممممة والخدميمممممة 
والعما على التطموير 
المستمر للح مام علمى 

 االعتماد.

 

 أهداف الرإدا
جامعممة الموصممورل إلممى تحقيممق الةايممات الوزائيممة واألهممدا   - كليممة الزودسممة  تسممعى وحممدل ضممماا الجممودل

 تتم ا فى:االستراتيجية للكلية للحصوا على االعتماد األكاديمم , واهدا  الوحدل 
 .وضع ومام لتقييم وتحليا األداء. 1
 .تكويا فرق عما للتقييم ال اتى والتحسيا المستمر. 2
 .والتدريب فى مجاا ضماا الجودل والتأهيا لالعتماد.التوعية 3
 .دعم فوى لألقسام لوشر فكر الجودل. 4
 .التوسيق  يا جميع األقسام العلمية وايدارية. 5
 رارية عما الوحدل.وضع ومام يضما استم. 6

 

 لكلٌة رمؤشراتهال معاٌٌر التقرٌم راالعتماد
ًمؤشرات معٌار التخطٌط االستراتٌج 

 معتمدتاا ومعلوتاا, وشارك فم وضعزما األطرا  المعوية. الكليةرسالة ورؤية .1

لة فمم واضحة, وتعكس دورها التعليمم وال ح م ومسئوليتزا المجتمعية  ما يت ق مع التوقعات المجتمعية ما مؤسسات التعليم العمالم, وتسمزم الرسماالكلية رسالة .2

 تحقيق رسالة الجامعة.

 معتمدل ومكتملة العواصر, وتتسق مع استراتيجية الجامعة. لكليةلالخطة االستراتيجية .3

وسميلة لموضمو  التحليا ال يئمم شمما ال يئمة الداخليمة والخارجيمة وشمارك فيم  االطمرا  المعويمة, وتعمددت الوسمائا المسمتخدمة فمم اجمراء   مما يضمما مالئممة ال.4

 التحليا و ال ئة المستزدفة.

, وقا لمة للقيماس و التحقمق فمم الممدك الزمومم الكليمةمعلوة وواضحة الصياغة, وم وية على التحليا ال يئم, وتسزم فمم تحقيمق رسمالة  للكليةاالهدا  االستراتيجي  .5

 للخطة.

التو يم , والجمدوا الخطط التو ي ية تتضما االوشطة التم تحقق األهمدا  االسمتراتيجية, وتعكمس أولويمات تو يم  االوشمطة وتسلسملزا الموطقمم, ومحمدد  زما مسمؤلية .6

 الزموم, والتكل ة المالية, ومؤشرات األداء.

 تقارير دورية لمتا عة وتقويم مدك تقدم الخطة التو ي ية وفقام للجدوا الزموم و تحقق مستويات األداء المستزدفة. للكلية.7

مؤشرات معٌار القٌادا رالإركمة 

 وعية ومعلوة وآليات  ات ش افية تحقق تكافؤ ال رص وتداوا السلطة.القيادات االكاديمية وايدارية مختارل وفقام لمعايير موض.1

 القيادات الحالية و المحتملة يتم تومية قدراتزا والعما على تكويا كوادر جديدل ما القيادات..2

 المؤسسم. معايير تقييم أداء القيادات موضوعية, وتشارك االطرا  المعوية فم عملية التقييم, وتستخدم الوتائج لتحسيا األداء.3

 .الكليةآليات فاعلة للتعاما مع مشكالت  الكليةيدارل .4

 .الكليةاد قيم جوهرية معلوة ومتاحة للمعويا وآليات فاعلة لضماا الش افية والممارسات العادلة وعدم التمييز وتط يق األخالقيات المزوية  يا أفر للكلية.5

 زا, وتضما المؤسسة مصداقيتزا وتحدي زا.المعلومات المعلوة عا المؤسسة شاملة وتةطم سائر اوشطت.6

 ووشاطزا, ويتضما ايدارات االساسية الالزمة لتحقيق رسالتزا وأهدافزا. الكليةالزيكا التوميمم معتمد ومعلا ومالئم لحجم .7

ت و المسمؤليات, ويسمتخدم فمم حماالت التوصي  الومي م معتمد ومعلا, ويحدد المسمؤليات واالختصاصمات وفقمام للزيكما التوميممم, ويحقمق التكمافؤ  ميا السملطا.8

 التعييا والوقا و االوتداب للومائ  المختل ة.

مؤشرات معٌار الجردا رالتطرٌر 

رات وحممدل لضممماا الجممودل يتمموفر لزمما الكمموادر المؤهلممة والتجزيممزات المالئمممة, ويشممارك فيزمما مم لمموا عمما مختلمم  ال ئممات  الكليممة ويراعممى ت ممايا الخ مم للكليممة.1

 والمزارات لتةطية المزام المتعددل.

الوحمدل  مركمز ضمماا الجمودل  الجامعمة, ممما يسمزم فمم  الالئحة الداخلية لوحدل ضماا الجودل تتضما هيكالم توميميام  ا ت عية وعالقمات واضمحة, وتحمدد عالقمة.2

 ت عيا دورها ويساود أوشطتزا.

 لوحدل ضماا الجودل خطط وتقارير سووية عا وشاطزا, وقواعد  ياوات ألوشطتزا..3

 مؤشرات أداء موضوعية, وأدوات مالئمة, ومراجعات داخلية وخارجية. تقويم أوشطة الكلية يتم  ص ة دورية  استخدام.4

 تقويم أوشطة الكلية تواقش مع المعوييا وفم مجالسزا الرسمية, ويست اد موزا فم توجي  التخطيط واتخا  ايجراءات التصحيحية والتطوير. وتايج.5

 أسرا التإرٌر

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

 أ./ رضا صبحى عبد الرحمن
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