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 األهداف االستراتٌجٌة للكلٌة

 المؤسسى ًتحقيق التميز فى كافة المجاالت.لتطًير األداء تعزيز قدرات الكلية  .1
دعم منظًمة ضمما  الجمًدو ًالتحسمي  المسمتمر فمى ضمًء معمايير الجمًدو المحليمة .2

 ًالدًلية.
تأىيل الجياز االدارى للكلية  للقيام بدًره فمى تحقيمق رسمالة ًاىمداك الكليمة بك ماءو .3

 عالية.
 جية.ًة التحتية ًالتكنًلتنمية المًارد المادية ًالمالية ً البني.4
 تنمية  قدرات أعضاء ىيئة التدريس ًالييئة المعاًنة..5
 تنمية ميارات الطالب ًالعمل على استمرارية التًاصل مع الخريجي ..6
 دعم ًتطًير استراتيجية التدريس ًالتعلم ًالتقًيم..7
 تطًير منظًمة البحث العلمى ًاألنشطة العلمية..8
 يمية ًالدًلية للكلية.تعزيز القدرو التنافسية االقل.9
 تلبية احتياجات ًأًلًيات المجتمع المحيط ًالعمل على تنمية البيئة..10
 دعم ً مشاركة األطراك المجتمعية فى أنشطة الكلية..11

 لمشاركة الفعالة بٌن كلٌة الهندسة و جمٌع كلٌات الجامعةا

 
 الجامعمممةفمممى رطمممار المشممماركة ال عالمممة بمممي  كليمممة اليندسمممة ً جميمممع كليمممات 

ح ممل   11/3/2020المًافممق  نثنممي األ يممًم رستضممافت كليممة اليندسممة صممبا 

تًزيممع جممًائز مسممابقة نالقممرم  الكممريم كممامالل ًتجًيممده ًالنثقافممة ا سممالمية 

ة ًمسممابقة ا ختراعممات ًا بتكممارات علممى مسممتً  كليممات بًيممًاألحاديممث الن

 (ن .2الجامعة )ربتكار

الممدكتًر/ محمممد عطيممو البيممًمى   نائممب حيممث حضممر الح ممل معممال  األسممتا  

المدكتًر/ محممد عبمد  ًالسميد األسمتا  س الجامعة لشئً  التعلميم ًالطمالبرئي

تا  ًالداعية ا سالمى/ سالم الينداًى  ًالسيد األسم العظيم محمد عميد الكلية

لسمميد ًالمميم ًالطممالب ًكيممل الكليممة لشممئً  التع  الممدكتًر/ محمممد جمممال ميممد

يممة ًالسمميد مستشممار العميممد لةنشممطة الطالب رى سممراياالممدكتًر/ محمممد صممب

ًالسمميد األسممتا /  مممدير ردراو رعايممة الطممالب بالجامعممةاألسممتا / مممراد فيمممى 

مدير رعاية الطمالب بكليمة اليندسمة ًعمدد مم  أعضماء ىيئمة  أحمد أبً الخير

 التدريس ًالييئة المعاًنة م  كلية اليندسة ًالكليات المختل ة. 

لقممرم  الكممريم ً تالىمما كلمممة الم الممًطنى نثممم  تممالًو خاشممعة لبممدأ الح ممل بالسمم

نائممب رئمميس الجامعممة لشممئً   تا  الممدكتًر/ محمممد عطيممو البيممًمىاألسمم للسمميد

التعلمميم ًالطممالب نثممم تًزيممع الجممًائز علممى الطلبممة ال ممائزي  فممى المسممابقات 

 المختل ة ،ًرنتي  الح ل فى تمام الساعة الحادية عشر ًنصك صباحال.

 

 رؤٌة  الكلٌة
التمٌزززا والرٌزززادا مإلٌزززا ووتلٌمٌزززا  وتبزززو  "

 ."مكانة عالمٌة بتعاون ابنائها

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

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

 ممارسة الرٌاضة ودعم أسس الترابط

 
لتممرابط بممي  ردارو الكليممة فمم  رطممار تشممجيع الكليممة علممى ممارسممة الرياضممة ًدعممم أسممس ا

مبماراو لكمرو القمدم علمى ملعمب كمرو القمدم  26/2/2020عقد اليًم النثالنثاء المًافق  ًطالبيا
ًنمة ًفريمق مم  بنادى النيل ا جتماعى بمي  فريمق مم  أعضماء ىيئمة التمدريس ًالييئمة المعا

طالب الكلية  ًم  المقرر تكرار منثل ى ه المباريات كل أسبًع لتًنثيق العالقة بي  أعضماء 
ىيئة التدريس ًالطالب ًللسير مع تًجيات الدًلة نحً خلق مجتمع رياضى ييمتم بالصمحة 

 البدنية ًالن سية ألفراده.



 

الصفإة الثانٌة  - 2020 - ٌلراب - والثالثون لخامسدد اعال 
 

 أهداف الوإدا
جامعممة المنصممًرو رلممى تحقيممق النايممات النيائيممة ًاألىممداك  -بكليممة اليندسممة  تسممعى ًحممدو ضممما  الجممًدو

 األكاديم  ، ًاىداك الًحدو تتمنثل فى:االستراتيجية للكلية للحصًل على االعتماد 
 .ًضع نظام لتقييم ًتحليل األداء. 1
 .تكًي  فرق عمل للتقييم ال اتى ًالتحسي  المستمر. 2
 .ًالتدريب فى مجال ضما  الجًدو ًالتأىيل لالعتماد.التًعية 3
 .دعم فنى لةقسام لنشر فكر الجًدو. 4
 .ًا داريةالتنسيق بي  جميع األقسام العلمية . 5
 ًضع نظام يضم  استمرارية عمل الًحدو.. 6

 

 لكلٌة ومؤشراتهال معاٌٌر التقوٌم واالعتمادتابع 
 أعضا  هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونةمؤشرات معٌار 

لبمرام  التعليميمة نسبة أعضاء ىيئمة التمدريس ًالييئمة المعاًنمة رلمى الطمالب علمى مسمتًى الكليمة ًاألقسمام العلميمة تت مق ممع المعمدالت المرجعيمة لنمًع ًطبيعمة ا.1

 المقدمة بالكلية.

 .ىيئة التدريس ًالييئة المعاًنة للكلية مليات للتعامل مع العجز أً ال ائض ف  أعضاء.2

 التخصص العلم  ألعضاء ىيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية الت  يشاركً  ف  تدريسيا..3

 .أعباء العمل تتيح ألعضاء ىيئة التدريس ًالييئة المعاًنة القيام بالميام التدريسية ًالبحنثية ًا دارية ًغيرىا بك اءو.4

ىيئة التدريس ًالييئمة المعاًنمة تحمدد بصمًرو دًريمة، ًتتخم  االجمراءات المالئممة لتن يم  البمرام  التم  تلبم  االحتياجمات التدريبيمة االحتياجات التدربية ألعضاء .5

 .لكل فئة

م النتمائ  لتحسمي  تخدمعايير تقييم أداء اعضاء ىيئة التدريس ًالييئمة المعاًنمة مًضمًعية، ًتخطمرىم القيمادو بنتمائ  التقيميم، ًتناقشميم فييما عنمد الضمرًرو، ًتسم.6

 .األداء

االجممراءات  ًسممائل مناسممبة لقيمماس مراء أعضمماء ىيئممة التممدريس ًالييئممة المعاًنممة ًاتخمما  االجممراءات الالزمممة لدراسممتيا، ًاالسممت ادو ممم  النتممائ  فمم  اتخمما  للكليممة.7

 التصحيحية.

 الجهاا اإلداريمؤشرات معٌار 

ًالعماملً  مًزعمً  ًفقمال لممؤىالتيم ًقمدراتيم علمى الًظمائك المختل مة ًبمما يتناسمب ممع ميمام الًظي مة، الجياز االدار  مالئم مع حجم ًطبيعة أنشطة الكليمة، .1

 .ًتًجد مليات للتعامل مع النقص اً الزيادو ف  افرادىا

 .التدريبية لكل فئةاالحتياجات التدربية للعاملي  تحدد بصًرو دًرية، ًتتخ  االجراءات المالئمة لتن ي  البرام  الت  تلب  االحتياجات .2

لضمرًرو، ًتحمرص علمى للكلية نظام لتقييم اداء أعضاء الجياز ا دار  يتضم  معايير مًضًعية ًمعلنة، ًتخطرىم القيادو بنتائ  التقييم، ًتناقشيم فييا عنمد ا.3

 استخدام نتائ  التقييم للمحاسبة ًلًضع برام  التدريب ًالتطًير.

 .ضاء الجياز ا دار  ًاتخا  االجراءات الالزمة لدراستيا، ًاالست ادو م  النتائ  ف  اتخا  االجراءات التصحيحيةللكلية ًسائل مناسبة لقياس مراء أع.4

موارد المالٌة والمادٌةمؤشرات معٌار ال 

 م  تحقيق رسالتيا ًأىدافيا. المًارد المالية للكلية كافية لطبيعة نشاطيا ًأعداد الطالب، ًيتم تًزيعيا ًفقال لالحتياجات ال علية ًبما يمك  الكلية.1

 .مصادر التمًيل متنًعة مع ًجًد أدلة على زيادو معدل تنمية المًارد ال اتية للمؤسسة.2

تمًافر المنما  مبان  الكلية ًقاعمات المحاضمرات ًال صمًل الدراسمية ًالمعاممل ًالمًره ًخالفمو ًتجييزاتيما مالئممة لطبيعمة نشماط الكليمة ًألعمداد الطمالب، ًي.3

 .بان الصح  بالم

 صيانة القاعات ًالمعامل ًاآلالت ًالمعدات ًالبنية التحتية ًالمرافق يتم بصًرو دًرية..4

 .اجراءات األم  ًالسالمة المتبعة ف  الكلية مناسبة.5

ًللمؤسسمة مًقمع الكترًنم  فعمال ًسائل االتصال ًالمًارد ًالنظم التكنًلًجية المستخدمة حدينثة ًمالئمة للنشاط األكماديم  للمؤسسمة ًللعمليمات ا داريمة بيما، .6

 ًيحدث دًريال.

 قمية متاحة للمعنيي .المكتبة مالئمة لنشاط الكلية م  حيث تًافر الكتب ًالمراجع ًالتجييزات ًالخدمات الت  تلب  احتياجات الطالب ًالباحنثي ، ًالمكتبة الر.7

 أسرا التإرٌر

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

 أ./ رضا صبحى عبد الرحمن

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

 كلٌة الهندسة -وإدا ضمان الجودا 
 مبنى ا دارو، الدًر النثان .

 35516البريد : الرقم 
 تلٌفون:

(1226 )2202260 – 2202265 – 2202248 – 2202247 (050) 
 فاكس:

2202251 – 2202301 (050) 

 رؤٌة الوإدا
حصًل كلية اليندسة 
 جامعمممممة المنصمممممًرو
علممممممممممى االعتممممممممممماد 

 .الدًل 

 الوإدارسالة 
تطبيق معايير الجمًدو 
بكليمة اليندسممة جامعممة 
المنصمممًرو فممم  كافمممة 
األنشممممممطة التعليميممممممة 
ًالبحنثيمممممة ًالخدميمممممة 
ًالعمل على التطمًير 
المستمر للح ماظ علمى 

 االعتماد.

 


