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 األهداف االستراتيجية للكلية

المؤسسى وتحقٌق التمٌزز ىزى كةىزة لتطوٌر األداء تعزٌز قدرات الكلٌة  .1
 المجةالت.
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 الكلٌة وكفةءح عةلٌة.

 جٌة.وتنمٌة الموارد المةدٌة والمةلٌة و الونٌة التحتٌة والتكنول.4
 والهٌئة المعةونة.تنمٌة  قدرات أعاةء هٌئة التدرٌس .5
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 دع  و مشةركة األطرا  المجتمعٌة ىى أنشطة الكلٌة..11

 النصر حليف مصر

 
تحززت رعةٌززة السززٌد األسززتة   8/10/2019شززةركت كلٌززة الهندسززة  ززوةء المىمززةء المواىززق 

ىزً ححتفزةالت حنت زةر أكتزوور حٌزث شزةر   حمد عود العظٌ  محمد عمٌزد الكلٌزة/ مالدكتور

التززً انطلقززت حوتززداءل مززج كلٌززة ٌرح تحززت عنززواج صالن ززر حلٌزز  م ززرص طززى  الكلٌززة ومسزز

وزددارح ر وور العزر  أمزة  من زة الحازوالزراعة حتً مونً حدارح الجةمعزة و زوالل لطزة

 الجةمعة.

 رؤية  الكلية
التميزززا رالريزززلدا محليزززل روتليميزززل  رت زززر  "

 ."مكلنة عللمية  تعلرن ا نلئهل

 رسللة الكلية
روتليميل  فز  النزراح  العلميزة تقدم كلية الهندسة جلمعة المنصررا مهندسين متمياين تلدرين على المنلفسة محليل ص

 ص.رال حثية راألخالتية رحل مشكالت المجتمع رتنمية مرارده ف  وطلر اإللتاام  للقراعد المنظمة للمجتمع

 ق لل الطالبستا

    
السٌد االستة  الدكتور/ محمزد عوزدالعظٌ  محمزد  وال ى شةر  ىٌهونظمت الكلٌة حفل حستقوةل للطى   2019حستقولت الكلٌة الطى  الجدد مج خرٌجً المةنوٌة العةمة دىعة 

 .حدارح الكلٌة عمٌد الكلٌة وىرٌق مج
أ وودأ الحفل ىً تمة  السةعة العةشرح  وةحةل وكةنت الوداٌزة وكلمزة ادارح الكلٌزة والترحٌز  وةلطلوزة الجزدد مز  كلمزة 23ت  حستقوةل الطى  المتقدمٌج للنظة  العة  ومدرج وقد 
 اءات اادارٌة واألنشطة الطىوٌة.األقسة  العلمٌة والتعرٌ  وةألقسة  م  تعرٌ  الطلوة وةاجر عج

  ووزدأت الفعةلٌزةت وكلمزة ادارح الوزرامج والتعرٌز  وكزل ورنزةمج مز  كلمزة ادارح الكلٌزة والترحٌز  وةلطلوزة 24امة الطى  المتقدمٌج للورامج النوعٌة ت  حستقوةله  ومزدرج 
 تعرٌ  الطلوة وةاجراءات اادارٌة واألنشطة الطىوٌة.الجدد م  



 

الصفحة الثلنية  - 2019 - أكتر ر - رالثالثرن ثللثدد العال 
 

  رسللة رحدا ضملن الجردا
امةج الجودح والتطزوٌر المسزتمر 
لتحسٌج كفةءح األداء للكلٌة وةلنسوة 
ألنظمتهة وورامجهة وومة ٌتفزق مز  
رسزززةلة الكلٌزززة وأهزززداىهة المعلنزززة  
وكزز ل  اكتسززة  مقززة المجتمزز  ىززً 
خرٌجٌهززة ونززةءل علززى تلٌززةت تقززوٌ  
معتزززر  وهزززة عةلمٌزززةل مزززج خزززىل 

 د.ٌومحة حطةر عمل مستقل

 

 أهداف الرحدا
جةمعزة المن زورح حلزى تحقٌزق التةٌزةت النهةئٌزة واألهزدا   -وكلٌة الهندسة  تسعى وحدح امةج الجودح

 ىى:االستراتٌجٌة للكلٌة للح ول على االعتمةد األكةدٌمً   واهدا  الوحدح تتممل 
 .وا  نظة  لتقٌٌ  وتحلٌل األداء. 1
 .تكوٌج ىرق عمل للتقٌٌ  ال اتى والتحسٌج المستمر. 2
 .والتدرٌ  ىى مجةل امةج الجودح والتأهٌل لىعتمةد.التوعٌة 3
 .دع  ىنى لألقسة  لنشر ىكر الجودح. 4
 .التنسٌق وٌج جمٌ  األقسة  العلمٌة واادارٌة. 5
 عمل الوحدح.وا  نظة  ٌامج استمرارٌة . 6

 

 لل رامج معليير التقريم راالعتملد
رسززةلة الورنززةمج وأهززدا  الورنززةمج والسززمةت اززمج تت ال رنززلمج  رأهززداف رسززللة

 المٌٌزح للورنةمج.

القٌزززةدح االكةدٌمٌزززة للورنزززةمج والهٌكزززل التنظٌمزززً تتازززمج   تيزززلدا رتنظزززيم ال رنزززلمج

 والجهةز ااداري ونظ  المعلومةت و التومٌق.

المزوارد المةلٌزة والتسزهٌىت المةدٌزة  تتامج  المرارد المللية رالتسهيالت الداعمة

 الداعمة والونٌة التحتٌة لتكنولوجٌة المعلومةت.

موا فةت الخرٌج وتونً المعةٌٌر األكةدٌمٌة. تتامج  ل رامجالمعليير األكلديمية ل 

هٌكل الورنةمج والمشةركة ىً ت مٌ  الورنةمج والمقزررات  تتامج  تصميم ال رنلمج

 الورنةمج. الدراسٌة ومراجعة وتطوٌر

تتاززمج سٌةسززةت واجززراءات القوززول واالرشززةد االكززةدٌمً والززدع  االكززةدٌمً   الطززالب

 والمةدي وراة الطى  عج الورنةمج.

ةء هٌئزة التدرٌس/الهٌئزة المعةونزةكفةٌة وكفةءح أعازتتامج   أعضل  هيئة التدريس 

التزززدرٌس رازززة أعازززةء هٌئزززة و ةء هٌئزززة التدرٌس/الهٌئزززة المعةونزززةتقزززوٌ  أداء أعازززو

 ومعةونٌه .

التززدرٌ  وتنمٌززة والتعلززٌ  الزز اتً و سٌةسززةت التعلززٌ  والززتعل تتاززمج  رالززتعلم  علززيمالت

 ت الطى .رامهة

جعة واستممةر نتةئج نظزة  اروم نظة  وأسةلٌ  التقوٌ تتامج   تقريم مخرجلت التعلم

 التقوٌ .

ىى الورنةمج.ادارح الجودح و التطوٌروخطة التعزٌز تتامج   التطريرالتعايا ر 

أسززةلٌ  تقززوٌ  و أسززةلٌ  التقززوٌ  اٌززر الموةشززرحتتاززمج   نجززلا ال رنززلمج شززراتمؤ

 التمٌٌز ودع  القدرح التنةىسٌة للورنةمج.

 أسرا التحرير

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

 أ./ رضا صبحى عبد الرحمن

 مرتع اإلنترنت 
http://www.mans.edu.eg/qau 
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 مونى اادارح  الدور المةنً.
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 أنشطة الرحدا
لتحقٌق االهدا  السةوقة تقو  وحدح امةج الجودح وتنفٌ  

 االنشطة التةلٌة:
القومٌة حعداد الدراسة ال اتٌة طوقةل لمعةٌٌر الهٌئة .1

 لامةج جودح التعلٌ  واالعتمةد.
 حعداد التقةرٌر السنوٌة للكلٌة..2
استقوةل الزٌةرات المٌدانٌة مج حدارح المشروعةت .3

 ووزارح التعلٌ  العةلى.
القٌة  وعمل المراجعةت الداخلٌة الدورٌة لألقسة  .4

 العلمٌة.
المشةركة الفعةلة ىى حعداد تو ٌ  وتقرٌر الورنةمج .5

 اسٌة للكلٌة.والمقررات الدر
المشةركة ىً حعداد تو ٌ  للوظةئ  اادارٌة .6

 وةلكلٌة.
نشر ىكر ومقةىة الجودح ىى الكلٌة ألعاةء هٌئة .7

التدرٌس والهٌئة المعةونة والموظفٌج والعمةل 
 والطلوة.

مشةركة أعاةء الوحدح كخوراء جودح ىى الدع  .8
 الفنى للكلٌةت المختلفة داخل الجةمعة.

ونةءل على المستحدمةت على تحدٌث رسةلة الوحدح .9
 المستوى القومى.

حعداد وتوزٌ  وتحلٌل وعمل المعةلجةت ااح ةئٌة .10
 مج االستوٌةنةت مج داخل وخةرج الكلٌة.

 تفعٌل دور الطى  ىى نشر مقةىة وامةج الجودح..11
امةج جودح الورامج الدراسٌة وتطوٌر أداء العملٌة .12

 التعلٌمٌة والوحمٌة وخدمة المجتم .

 

 تجديد اعتملد ال رامج

 
ىقزد تز  عقزد اجتمةعزةت لىسزتعداد لتجدٌزد اعتمزةد الوزرامج وةلكلٌزة. ىً ظل الجهود التً ٌقو  وهة السٌد األستة  الدكتور/ محمد عودالعظٌ  محمزد )عمٌزد الكلٌزة( وحدارح الكلٌزة 

ورنةمج هندسة القوى واآلالت الكهروٌزة  ورنزةمج هندسزة االلكترونٌزةت واالت زةالت   هى:تجدٌد اعتمةده  وه ى الورامج  ىلحتسعى وحٌث اج الكلٌة تا  امنة عشر ورنةمج 
ورنززةمج الهندسززة   ورنززةمج هندسززة التزززل والنسززٌج  ورنززةمج هندسززة اانتززةج والت ززمٌ  المٌكززةنٌكً المٌكةنٌكٌززة  لقززوىظ   ورنززةمج هندسززة اورنززةمج هندسززة الحةسززوةت والززن

هندسزززة   وورنززةمج ورنززةمج الهندسززة الطوٌزززة والحٌوٌززة  ورنزززةمج هندسززة الونززةء والتشزززٌٌد  ورنززةمج  هندسزززة االت ززةالت والحةسززوةت  ورنززةمج الهندسزززة المدنٌززة  المعمةرٌززة
 . ومج المتوق  اج ٌت  تقدٌ  االوراق الىزمة ىً شهر ٌنةٌر مج العة  القةد .المٌكةترونٌكس

 رؤية الرحدا
ح زززززززول كلٌزززززززة 
الهندسززززة جةمعززززة 
المن زززورح علزززى 

 .االعتمةد الدولً


