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 األهداف االستراتٌجٌة للكلٌة

لتطززريتق اا  قتعزيززقدزات اق ليةيز قق.1
 لمؤسسززوقرتيقيززتق لتميزززقةززوقي ةزز ق

  لمج الا.
اعززززززمقمضمرمزززززز ق ززززززم  ق لجززززززرا ق.2

ر لتيسي ق لمستمتقةوق ر قمعز ييتق
  لجرا ق لميةي قر لارلي .

تأهيززاق لجززز زق الا تكقلةيةيزز ققلةقيزز مق.3
بزززارتىقةزززوقتيقيزززتقتسززز ل قر هزززا  ق

  ليةي قبيف   قع لي .
ايزززز قر لم ليزززز قرقتضميزززز ق لمززززر تاق لم .4

 جي .ر لبضي ق لتيتي قر لتيضرل
تضمي ققدات اقأع   قهيئز ق لتزاتي ق.5

 ر لزيئ ق لمع رض .
تضمي قمز ت اق لطزب قر لعمزاقعةزوق.6

  ستمت تي ق لتر صاقمعق لختيجي .
اعززمقرتطززريتق سززتت تيجي ق لتزززاتي ق.7

 ر لتعةمقر لتقريم.
تطزززززريتقمضمرمززززز ق لبيززززز ق لعةمزززززوق.8

 ر اضشط ق لعةمي .
 لقززززات ق لتض ةسززززي ق الدةيميزززز قتعزيزززززق.9

 ر لارلي قلةيةي .
تةبيزز ق يتي جزز اقرأرلريزز اق لمجتمززعق.10

  لمييطقر لعماقعةوقتضمي ق لبيئ .
اعمقرقمش تي ق اطزت  ق لمجتمعيز ق.11

 ةوقأضشط ق ليةي .

 بالبرامج المعاٌٌر األكادٌمٌة فعالٌات اجتماع 

 
 لسزز ع قرذلزز قق لمعزز ييتق اي ايميزز قبزز لبت م ق جتمزز  عقززاق

 لي اي قعشتقصب ي َقبق ع قأا./قتش اق لبات ريقمعق تخز ذق
 ي ة ق إلجت   اق اليتت زي .

بي ززززرتقيززززبيقمززززز ق لسززززياق اسزززززت ذق لززززايترت/قميمزززززاقق
عبزا لعميمقميمزاقمعميزاق ليةيز لقر لسزياق اسزت ذق لزايترت/ق
 ع باقميماقضصتقمض ئ قتئي قج مع ق لالت قس بق يلقر لسزيا

 هيمقعبززا لاف تقبززات  قممززايتقريززا ق اسززت ذق لززايترت/ق بززت
 م  ق لجرا لقرتؤس  قرممثةز ق لمعز ييتق اي ايميز قمز ق

 . لبت م 
مز قدبزاق لسزياق السزت ذق لزايترت/ققالجتمز   ق ةتت حقيي قتم

ق اسزت ذقميماقعبزا لعميمقميمزاقعميزاق ليةيز قرألقزوق لسزيا
 ضصتقيةمته.قميماقع با/ق لايترت

يز اقر لسزةبي اق اليج برداقتمق با  قبعضق لمبيم اقمز ق
 عةوقبعضق لمع ييت.

رتزززمق ختتززز مق لمسززز بق ق لسززز ع ق لث ضيززز قمززززت َقرتزززمقتقيزززيمق
 العم اقم ق لسز ا ق لي زرتقرذلز قلبسزتف ا قمز قأت ئززمق

 قق. لتوقتمقمض دشتز 

 

 أعضاء هٌئة التدرٌسغرف ومعامل تطوٌر 
 وفناء الكلٌة

 
 لايترت/قميمزاق لسياق است ذقماق لجزراق لت قيقرمقبز ققة 

ةقزاقتزمق لبزا قر ا ت ق ليةيز ققعبا لعميمقميماقمعميزاق ليةيز ل
رةضزز  ق ع زز  قهيئزز ق لتززاتي قتطززريتقفززت قرمع مززاققةزز 

 قلةمع مزززاق لتزز قتزززمق البتززا ئ ق لجزئزز ليةيزز قرتززمق السزززتبمق
 .25/6/2019يرمق لثبث  قق الضتز  قمضز 

 رؤٌة  الكلٌة
التمٌزززا والرٌزززادا مإلٌزززا ووتلٌمٌزززا  وتبزززوء "

 ."مكانة عالمٌة بتعاون ابنائها

 رسالة الكلٌة
ووتلٌمٌا  فزً النزواإً العلمٌزة تقدم كلٌة الهندسة جامعة المنصورا مهندسٌن متمٌاٌن تادرٌن على المنافسة مإلٌا "

 ".والبإثٌة واألخالتٌة وإل مشكالت المجتمع وتنمٌة موارده فً وطار اإللتاام بالقواعد المنظمة للمجتمع

 انشاء خاان مٌاه

 
 لسياق است ذق لايترت/قميمزاقماق لجزراق لت قيقرمقبز ققة 

تزمق عزا اقر ا ت ق ليةيز قةقزاققعبا لعميمقميماقمعمياق ليةي ل
ضشزز  قخززز  قميزز ىقلاززتضق طفزز  ق ليتيززتقريززذل قالقات سزز 

تتييزززز قمجمرعزززز قطةمبزززز اقيتيززززت قمززززعق عززززا اقمقتززززتحق
 ا خاق ليةي .ي ق لمقتتي قلةخز  قب ام 
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  رسالة وإدا ضمان الجودا
 زززم  ق لجزززرا قر لتطزززريتق لمسزززتمتق
لتيسزززي قيفززز   ق اا  قلةيةيززز قب لضسزززب ق

ربت مجزززز قربمززز قيتفزززتقمزززعقاضممتزززز ق
تس ل ق ليةي قرأها ةز ق لمعةض  قريزذل ق
 يتسززز  قثقززز ق لمجتمزززعقةززز قختيجيزززز ق
قعةززوقتليزز اقتقززريمقمعتززت قبززز ق بضزز  ي
 ع لمي يقم قخزباق طز تقعمزاقمسزتقا

 ا.يرمي 

 

 أهداف الوإدا
ج معز ق لمضصزرت ق لزوقق-بيةيز ق لزضاسز ق تسعوقريا ق زم  ق لجزرا 

تيقيتق لا ي اق لضز ئي قر اها  ق الستت تيجي قلةيةي قلةيصزراقعةزوق
  العتم اق اي ايم ق قر ها  ق لريا قتتمثاقةو:

 .ر عقضم مقلتقييمقرتيةياق اا  .ق1
 .تيري قةتتقعماقلةتقييمق لذ توقر لتيسي ق لمستمت.ق2
 . ق لجرا قر لتأهياقلبعتم ار لتاتي قةوقمج اق م . لترعي ق3
 .اعمقةضوقلألدس مقلضشتقةيتق لجرا .ق4
 . لتضسيتقبي قجميعق ادس مق لعةمي قر إلا تي .ق5
 ر عقضم مقي م ق ستمت تي قعماق لريا ..ق6

 
 للكلٌة معاٌٌر التقوٌم واالعتماد

ًر لبيثز قر لمجتمعز  قرلزز قتس ل قرتؤي قر  ي قرمعةضه قش ت قةز قر زعز ق اطزت  ق لمعضيز  قرتعبزتقعز قارتهز ق لتعةيمز ققلةيةي ق:التخطٌط االستراتٌج

 خط ق ستت تيجي قر دعي قرد بة قلةتضفيذقتت م ق ها ة يقمياا  قرتتستقمعق ستت تيجي ق لج مع .

:رقلمعز ييتقمر زرعي  قرتةتززمقيةيلةقالقٌادا والإوكمة ب لضز هز قر لمصزا دي قر لشزف ةي قق ليةيز  قدي ا اقمؤهةز  قيزتمق ختي تهز قرقتضميز قدزات تز قرتقيزيمقأا ئزز قرةقز 

هيياقتضميم قيبئمقيجمقرضر قأضشطتز  قبمز قي زم قتيقيزتقتسز لتز قرأهزا ةز  قرلزز قترصزي قمرثزتقليزاققيةي  ضطبد يقم قديمقجرهتي .قرلةر اخبدي اق لمزضي ق

  لرم ئ  قييااقبر رحق لمسؤلي اقر الختص ص ا.

:ريمقذ تز قشز ماقرمسزتمت قرتسزتعي قب لمت جعز اق لا خةيز قضمز مقإلا ت ق لجزرا قتزرةتقلزهق لقيز ا قسزباق لزاعم قرتةتززمقبز جت  قتقزقيةي لةقودارا الجودا والتطوٌر

 ر لخ تجي قل م  قجرا ق اا   قرتستخامقضت ئ ق لتقريمقر لمت جع قة قتطريتق اا  .

 :لتعةيميز ق لبزت م ق لعااق لي ة قر لمؤهاقمز قأع ز  قهيئز ق لتزاتي قرمعز رضيزم قبمز قيتض سز قمزعقمتطةبز اققيةي لةأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 

عةوقتضميز قدزات اقرمزز ت اقأع ز  قهيئز ق لتزاتي قرمعز رضيزم قرتةتززمقبتقيزيمقأا ئززمقر زم  قق ليةي  لمقام  قربم قيميضز قم قتيقيتقتس لتز قرأها ةز .قرتعماق

 دي  قتت ئزم.

:ريتسزمقبيفز   ق اا  قبمز قييفزاقتيقيزتقتسز لتز قرأهزا ةز  ققيةي جز زق ا تيقمبئمقم قيي ق لعااقر لمؤهباقمعقيجمقرطبيع قأضشط ق لقيةي لةقالجهاا اإلداري

 عةوق لتضمي ق لمستمت قاةت اه قرتةتزمقبتقييمقأا ئزمقر م  قدي  قتت ئزم.ق ليةي رتيتصق

:مز قتيقيزتقتسز لتز قرأهزا ةز  قمر تاه ق لم لي قر لم ايز قر لتسززيباق لا عمز ق لمبئمز قلطبيعز قضشز طز قريجمزه قبمز قيميضزز قيةي قلةقالموارد المالٌة والمادٌة

 رتيتصقعةوقيف   ق ستخا مقتة ق لمر تاقرتضميتز .

:قتتبضوق لمع ييتق اي ايمي ق لقرمي ق لمتجعي قأرقفيته قم ق لمع ييتق لمعتما قبم قيتض س قمعقتس لتز قرأهزا ةز  ق ليةيقالمعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة 

عةزوق  قتةبزز ق لبززت م ق لتعةيميزز ققيةيزز  لمعزز ييتق لتزز قتبضتزز  قرتتخززذق إلجززت   اق لبزمزز قلةرةز  قبمتطةب تززز  قرتيززتصق لقعيز قمززرتتأيزاقمزز قتر ةززتقبت مجززز ق لتعةيم

  لمقام ق يتي ج اق لمجتمعقرسرتق لعما قرترص ق لبت م ق لتعةيمي قرق لمقتت اق لات سي  قرتقرمقبمت جعتز قرتطريته قبصرت قارتي .

:ق ستت تيجي قلةتاتي قر لتعةمقر لتقريمقيتمقمت جعتز قرتطريته قبصرت قارتي قبم قي م قتيقتق لمعز ييتق اي ايميز قريسززمقةز قتيقيزتقيةيلةقالتدرٌس والتعلم 

بمشز تي قق قعةوقمبئم قطتتق لتاتي قر لتعةمقر لتقريمقلضر ت ق لتعةمق لمستزاة  قرتعمزاقعةزوقتزيئز قةزتصق لزتعةمق لزذ ت  قرتقزاميةيتس لتز قرأها ةز قرتيتصق ل

مبئمز قرت زم ق لجز اق لمجتمعي قبت م ق لتاتي ق لت قتسزمقة ق يس  ق لطب ق لمز ت اق لبزم قلتيقيزتقمر صزف اق لخزتي  قرتزرةتقتةز ق لبزت م ق لمزر تاق ل

عا لز  قرب سزتخا مقأسز لي ق قعةزوقتقزريمق لطزب قبمر زرعي قريةيزجرا قتضفيذه قرجايز ق إلشزت  قعةيزز  قرتيزتصقعةزوقتقيزيمقةع ليتزز قرتطريتهز  قرتيزتصق ل

 رأار اقمتضرع قتبئمقضر ت ق لتعةمقربم قياعمق لعمةي ق لتعةيمي .

:قبتقايمق لزاعمقر إلتشز اقيةي قدر عاقمعةض قرع ال قلقبراق لطب قيتمقمت جعتز قارتي ي قرتعماقعةوقجذ ق لطب ق لر ةاي .قرتةتزمق ليةيلةقالطالب والخرٌجون 

 صضعق لقت ت قرتشجعق اضشط ق لطببي  قرتيتصقعةوقدي  قتت  ق لطب  قرتعماقعةوق ستمت تي ق لتر صاقمعق لختيجي .قلةطب  قرتيفاقمش تيتزمقة 

:قعةزوقتزرةيتقرتضميز ق لمزر تاق لبزمز ق لتز قتميز ق لبز يثي قمز ق قتتستقمعقخط ق لج مع  قرتيتصق ليةيزخط قبيثيلةيةي ققالبإث العلمً واألنشطة العلمٌة 

 طق لبيث  قرتشجعق لتع ر قر لمش تي قبي ق لتخصص اق لمختةف قة قمج اق لبير  قرتخةتقمض خ يقا عم يقلألضشط ق لعةمي . لقي مقب لضش 

:قتقامقبت م قمتضرع قلةات سز اق لعةيز  قلزز قمعز ييتقأي ايميز  قتتر ةزتقمزعق لمعز ييتق لقي سزي ق لصز ات قعز ق لزيئز  قربمز قيسززمقةز قتيقيزتقيةي لقالدراسات العلٌا 

 لزتعةمق لمسزتزاة قليزاقبتضز م قتعةيمز قمزعقق قبت م ق لات س اق لعةي  قرتت جعز قرتطرتهز قارتيز ي قرتتأيزاقمز ق تسز تقضزر ت يةي قرأها ةز .قرترص ق ليةيتس ل ق ل

 مقتت ته قرترةتقمص اتق لتعةمق لمختةف  قرتقتقضمم يقمر رعي قرع ال قلتقريمق لطب قرتيتصقعةوقدي  قتت ئزم.

قبتفعياق لمشز تي قيةي قتيتصقعةوقتةبي ق يتي ج اقرأرلري اقمجتمعز ق لمييط قرتعماقعةوقتضمي ق لبيئ .قرتقرمق ليةي لمجتمعٌة وتنمٌة البٌئة: المشاركة ال 

  لمجتمعي قة قصضعق لقت تقرأضشطتز ق لمختةف  قرتيتصقعةوقدي  قتت  ق لمجتمعقع ق لخام اقر اضشط ق لت قتقامز .

 التإرٌرأسرا 

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

 أ./ رضا صبحى عبد الرحمن

 موتع اإلنترنت:
http://www.mans.edu.eg/qau 
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 رؤٌة الوإدا
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