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 االستراتيجية للكليةاألهداف 

 المؤسسى وتحقٌق التمٌز فى كافة المجاالت.لتطوٌر األداء تعزٌز قدرات الكلٌة  .1
 دعم منظومة ضمان الجودة والتحسٌن المستمر فى ضوء معاٌٌر الجودة المحلٌة والدولٌة..2
 .تأهٌل الجهاز االدارى للكلٌة  للقٌام بدوره فى تحقٌق رسالة واهداف الكلٌة بكفاءة عالٌة.3
 جٌة.وتنمٌة الموارد المادٌة والمالٌة و البنٌة التحتٌة والتكنول.4
 تنمٌة  قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة..5
 تنمٌة مهارات الطالب والعمل على استمرارٌة التواصل مع الخرٌجٌن..6
 دعم وتطوٌر استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم والتقوٌم..7
 واألنشطة العلمٌة.تطوٌر منظومة البحث العلمى .8
 تعزٌز القدرة التنافسٌة االقلٌمٌة والدولٌة للكلٌة..9

 تلبٌة احتٌاجات وأولوٌات المجتمع المحٌط والعمل على تنمٌة البٌئة..10
 دعم و مشاركة األطراف المجتمعٌة فى أنشطة الكلٌة..11

 ورشة عمل أون الين

 
تحتتتتتت اشتتتتتراف الستتتتتٌد االستتتتتتا  التتتتتدكتور  محمتتتتتد 

والستتتٌد األستتتتا  عبتتتدالعظٌم محمتتتد اعمٌتتتد الكلٌتتتة   

إبتتتراهٌم عبتتتدالدفار بتتتدران امتتتدٌر وحتتتدة التتتدكتور  

قامتتت الوحتتدة بدعتتداد ورشتتة عمتتل  ضتتمان الجتتودة 

اإللكترونٌتتتتتتة  Webexأون الٌتتتتتتن علتتتتتتى منصتتتتتتة 

ألعضتاء هٌئتة التتدرٌس بالكلٌتتة تحتت عنتوان مقتتتر  

 2009خطة لسد الفجوة بٌن المعاٌٌر األكادٌمٌة لعام 

و لتتي ٌتتوم األحتتد  2018و المعتتاٌٌر األكادٌمٌتتة لعتتام 

 .2020 6 21افق المو

 

 رؤية  الكلية
التميزززا والريزززلدا مإليزززل ووتليميزززل  وت زززو  "

 ."مكلنة عللمية  تعلون ا نلئهل

 رسللة الكلية
المنلفسة مإليل ووتليميل  فز  النزواإ  العلميزة  تقدم كلية الهندسة جلمعة المنصورا مهندسين متمياين تلدرين على"

 ".وال إثية واألخالتية وإل مشكالت المجتمع وتنمية موارده ف  وطلر اإللتاام  للقواعد المنظمة للمجتمع

 عميد الكلية لفريق مسرح كلية الهندسةتكريم السيد 

 
ٌسر أسرة كلٌة الهندسة جامعة المنصورة ان تتقدم بخالص التهنئة لفرٌق مستر  كلٌتة الهندستة لحصتولهم علتى 

 .لمنصورة عن عرضهم المسرحى اقاع المركز األول للسنة السادسة فً مهرجان المسر  بجامعة ا
 أول. الطالبة  بسمة عزت   مركز ثانى دورو  .مركز أول دور أول  الطالب  عوض إبراهٌم ولحصول 

 مركز ثانى دور ثانى.  الطالب  محمد النجد  و          الطالب  مدحت البٌسى      مركز أول دور ثانى.
 الطالب   محمود محسن    مركز أول إخراج ومركز ثانى دراما حركٌة.

 مركز أول إضاءة.لشرٌف  الطالب  أبو بكر ا
 الطالب  مالي رفعت       مركز ثانى دٌكور ومركز ثالث أزٌاء.

 الطالب  رفٌق ٌوسف       مركز ثالث تألٌف موسٌقى وألحان.
 شهادة تقدٌر فً التمثٌل والدناء.  الطالبة  مٌرنا فتحى      

   متمنٌن لسٌادتهم دوام التقدم واإلزدهار.

 



 

الصفإة الثلنية  - 2020 - يوليو - والثالثون سلدسلدد اعال 
 

 أهداف الوإدا
جامعتتتة المنصتتتورة إلتتتى تحقٌتتتق الداٌتتتات النهائٌتتتة واألهتتتداف  -بكلٌتتتة الهندستتتة  تستتتعى وحتتتدة ضتتتمان الجتتتودة

 ة تتمثل فى:االستراتٌجٌة للكلٌة للحصول على االعتماد األكادٌمً   واهداف الوحد
 .وضع نظام لتقٌٌم وتحلٌل األداء. 1
 .تكوٌن فرق عمل للتقٌٌم ال اتى والتحسٌن المستمر. 2
 .والتدرٌب فى مجال ضمان الجودة والتأهٌل لالعتماد.التوعٌة 3
 .دعم فنى لألقسام لنشر فكر الجودة. 4
 .التنسٌق بٌن جمٌع األقسام العلمٌة واإلدارٌة. 5
 استمرارٌة عمل الوحدة.وضع نظام ٌضمن . 6

 

 لكلية ومؤشراتهلل معليير التقويم واالعتملدتل ع 
 المعليير األكلديمية وال رامج التعليميةمؤشرات معيلر 

 المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة التً تبنتها الكلٌة من خالل المجالس الرسمٌة  تتوافق مع رسالة الكلٌة وأهدافها..1

 .البرامج التعلٌمٌة مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقاً لما تنطوي علٌه رسالة الكلٌة.2

 المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة المتبناه.البرامج التعلٌمٌة موصفة ومعتمدة  وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع .3

 نواتج التعلم لكل برنامج تعلٌمً تتسق مع مقرراته الدراسٌة  وتوصٌف المقررات ٌوضح طرق التدرٌس والتقوٌم التً تحقق نواتج التعلم..4

 ارجٌٌن.البرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة ٌتم مراجعتها بصورة دورٌة بمشاركة المراجعٌن الداخلٌٌن والخ.5

عنٌتون  وتستتفٌد المؤسستة للكلٌة تقارٌر سنوٌة للمقررات الدراسٌة والبرامج التعلٌمٌة بما ٌؤكد االلتزام بالتوصتٌف المعلتن للمقتررات الدراستٌة  وٌطلتع علٌهتا الم.6

 .منها فً وضع خطط التحسٌن والتطوٌر

 تدريس والتعلمالمؤشرات معيلر 

 تقوٌم تتسق مع المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة تالئم نواتج التعلم المستهدفة.للكلٌة استراتٌجٌة للتدرٌس والتعلم وال.1

 تطبٌق استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم والتقوٌم ٌدعم اكتساب مهارات التعلم ال اتً ومهارات التوظف لدى الطالب..2

 ً  وٌتوافر لتنفٌ ها اآللٌات والموارد الالزمة.برامج التدرٌب للطالب مصممة وموصوفة طبقاً لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعلٌم.3

 تقوٌم أداء الطالب فً التدرٌب ٌتم بأسالٌب متنوعة وبما ٌتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة..4

 فاعلٌة التدرٌب تقٌم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعٌة  وتستخدم النتائج فً تطوٌر آلٌة التدرٌب وأدواته وموارده..5

 النواع تقوٌم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قٌاسها.الدرجات المخصصة .6

 عملٌة تقوٌم الطالب تدار بكفاءة وعدالة  واالمتحانات ٌأمن وضعها ونسخها وتوزٌعها بما ٌضمن سرٌتها..7

 ء.آلٌات تقوٌم الطالب تضمن عدالة التصحٌح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعا.8

 التد ٌة الراجعة للطالب عن أدائهم فً التقوٌم تدعم تعلمهم..9

 نتائج تقوٌم الطالب ٌستفاد منها فً تطوٌر البرامج التعلٌمٌة واستراتٌجٌة التدرٌس والتعلم والتقوٌم..10

 قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقوٌم موثقة ومعلنة  وتوجد آلٌات لمراقبة تطبٌقها..11

الطالب والخريجونيلر مؤشرات مع 

 قواعد قبول وتحوٌل وتوزٌع الطالب على البرامج التعلٌمٌة والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة..1

 للكلٌة أسالٌب فاعلة لج ب الطالب الوافدٌن..2

 نظام متكامل وفعال لدعم الطالب مادٌاً واجتماعٌاً وصحٌاً وٌتم تعرٌف الطالب به بوسائل متعددة.للكلٌة .3

 نظام فعال للدعم األكادٌمً للطالب وتقدم لهم خدمات التوجٌة المهنً.للكلٌة .4

 آلٌات فاعلة لدمج  وي االحتٌاجات الخاصة فً المجتمع الطالبً ومراعاة مالئمة االنشاءات والتجهٌزات.للكلٌة .5

 وجود تمثٌل للطالب فً اللجان  ات الصلة..6

 المالئمة من حٌث االماكن والتجهٌزات واالشراف.االنشطة الطالبٌة متنوعة  وتوفر لها الكلٌة الموارد .7

 للكلٌة وسائل مناسبة لقٌاس آراء الطالب  واتخا  االجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج فً اتخا  االجراءات التصحٌحٌة..8

 للكلٌة آلٌات لمتابعة الخرٌجٌن والتواصل معهم  وقواعد بٌانات خاصة بهم تحدث بصورة دورٌة..9

 الكلٌة توفر برامج للتنمٌة المهنٌة والتعلٌم المستمر وفقاً الحتٌاجات ولتطورات سوق العمل..10

 أسرا التإرير

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

 أ./ رضا صبحى عبد الرحمن

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

 الهندسة كلية -وإدا ضملن الجودا 
 مبنى اإلدارة  الدور الثانً.

 35516الرقم البرٌدي: 
 تليفون:

  050ا 2202247 – 2202248 – 2202265 – 2202260  1226ا
 فلكس:

  050ا 2202301 – 2202251

 رؤية الوإدا
حصول كلٌة الهندسة 
جامعتتتتتة المنصتتتتتورة 
علتتتتتتتتتتى االعتمتتتتتتتتتتاد 

 .الدولً

 الوإدارسللة 
تطبٌق معاٌٌر الجتودة 
بكلٌتة الهندستتة جامعتتة 
المنصتتتورة فتتتً كافتتتة 
األنشتتتتتتطة التعلٌمٌتتتتتتة 
والبحثٌتتتتتة والخدمٌتتتتتة 
والعمل على التطتوٌر 
المستمر للحفتاظ علتى 

 االعتماد.

 


