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 األهداف االستراتيجية للكلية

 تنمية الموارد المادية والمالية و البنية التحتية والتكنولوجية.  . 2                المؤسسى وتحقيق التميز فى كافة المجاالت.لتطوير األداء تعزيز قدرات الكلية  . 1
 . دعم وتطوير استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم.4      دعم منظومة ضمان الجودة والتحسين المستمر فى ضوء معايير الجودة المحلية والدولية.. 3
 . تطوير منظومة البحث العلمى واألنشطة العلمية.6       رسالة واهداف الكلية بكفاءة عالية.تأهيل الجهاز االدارى للكلية  للقيام بدوره فى تحقيق . 5
 . تعزيز القدرة التنافسية االقليمية والدولية للكلية.8                          تنمية مهارات الطالب والعمل على استمرارية التواصل مع الخريجين.. 7
 دعم و مشاركة األطراف المجتمعية فى أنشطة الكلية.. 10                            المجتمع المحيط والعمل على تنمية البيئة. تلبية احتياجات وأولويات. 9

 مسابقة المعايير األكاديمية بالبرامج

    
مسددابقة المعددايير األكاديميددة بددالبرامل وعلددل السدداعة الحاديددة عشددر صددباحاا بقاعددة أد./ رشدداد البدددراو  مددع اتخدداع كافددة  23/8/2020األحددد الموافددق  يددوم اعتبددارام مددن عقددد

 اإلجراءات االحترازية.
الددلتا سدابقام( والسديد األسدتاع  بحضور كالم من السيد األستاع الدكتور/ محمد عبدالعظيم محمد )عميد الكلية( والسديد األسدتاع الددكتور/ عابدد محمدد نصدر )نائدب رئديس جامعدة 

 األكاديمية من البرامل )مرفق بيان الحضور(. الدكتور/ إبراهيم عبدالغفار بدران )مدير وحدة ضمان الجودة( وأعضاء لجنة التحكيم ورؤساء وممثلي المعايير
 صر كلمته.حيث تم افتتاح المسابقة من قبل السيد االستاع الدكتور/ محمد عبدالعظيم محمد عميد الكلية وألقى السيد األستاع الدكتور/ عابد محمد ن 

األستاع الدكتور/ محمد عبددالعظيم والسديد األسدتاع الددكتور/ عابدد محمدد نصدر والسديد وقد تم إبداء بعض المالحظات من االيجابيات والسلبيات على بعض المعايير من السيد 
 األستاع الدكتور/ إبراهيم عبدالغفار بدران.

والنقداط التدي تحتدا   نقداط التميدزفدي كدل جلسدة وتنداول معيداريين وقد استمرت المسابقة لمدة ست اسابيع متتالية تعقد فيها المسابقة في يوم األحد من كل أسبوع ويتم مناقشدة 
 .27/9/2020وقد عقدت أخر جلسة في يوم األحد الموافق  الى تحسين مع مناقشة بعض التعليقات الخاصة بكل معيار لكل قسم وبرنامل

الكليدة وإدارة وحددة ضدمان الجدودة وإدارة قد طرح السيد األستاع الدكتور/ محمد عبدالعظيم محمد )عميد الكلية( استبيان لمعرفة ما مدى جودة التواصل بدين المعدايير وإدارة 
 .القسم العلمى الخاص به

علدى أن يكدون و ات بشكل منظم وسهولة الحصول عليدهوقد أكد السيد األستاع الدكتور/ عابد محمد نصر على االهتمام باألرشفة االلكترونية للمعايير للحفاظ على كل المستند
 .هنال ممارسات فعلية حقيقية على ارض الواقع

للخطدة   presentationاعدداد الخطدة االسدتراتيجية وتدم عدرض  تدم وقد قام السيد األستاع الدكتور/ إبراهيم عبددالغفار بددران )مددير وحددة ضدمان الجدودة( بتوضدي  كيفيدة
 على انه سوف يتم مراجعة المعايير وربط المعايير جميعها ببعضها لحل ما لوحظ من اختالف بين البرامل وبعضها. ايضاواكد . 2018/2023  كليةاالستراتيجية لل

 رؤية  الكلية
التميزززا رالريزززادا مإليزززا روتليميزززا  رتبزززر  "

 ."مكانة عالمية بتعارن ابنائها

 رسالة الكلية
تقدم كلية الهندسة جامعة المنصررا مهندسين متمياين تادرين على المنافسة مإليا روتليميا  فز  النزراإ  العلميزة "

 ".راألخالتية رإل مشكالت المجتمع رتنمية مرارده ف  وطار اإللتاام بالقراعد المنظمة للمجتمعرالبإثية 
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 أهداف الرإدا
جامعددة المنصدددورة إلدددى تحقيددق الغايدددات النهائيدددة واألهدددداف  -بكليدددة الهندسدددة  تسددعى وحددددة ضدددمان الجددودة

 واهداف الوحدة تتمثل فى:االستراتيجية للكلية للحصول على االعتماد األكاديمي , 
 .وضع نظام لتقييم وتحليل األداء. 1
 .تكوين فرق عمل للتقييم العاتى والتحسين المستمر. 2
 .والتدريب فى مجال ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد.التوعية 3
 .دعم فنى لألقسام لنشر فكر الجودة. 4
 .التنسيق بين جميع األقسام العلمية واإلدارية. 5
 نظام يضمن استمرارية عمل الوحدة.وضع . 6

 

 لكلية رمؤشراتهال معايير التقريم راالعتمادتابع 
 البإث العلم  راألنشطة العلميةمؤشرات معيار 

 .وتتناسب مع امكانات المؤسسة خطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط,.1

 .فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقهاللكلية آليات .2

سدات محليدة الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العلمي, وتعمدل الكليدة علدى تنميدة مصدادر التمويدل, وتسدعى للمشداركة فدي مشدروعات بحثيدة ممولدة مدن مؤس.3

 واقليمية ودولية.

يددزه, ولتنميددة قدددرات البدداحثين ولتشددجيع ودعددم األبحدداث المشددتركة بددين التخصصددات المختلفددة واألبحدداث تددوافر مندداس وأسدداليب مفعلددة لدددعم البحددث العلمددي وتحف.4

 .التطبيقية

 .االنتا  البحثي للكلية في نمو مستمر, ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس.5

 العلمية والبحثية. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في االنشطة و المشروعات والمؤتمرات.6

 للكلية قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية..7

 للكلية مؤتمر علمي دور ..8

 الدراسات العليامؤشرات معيار 

 برامل الدراسات العليا متنوعة, وتسهم في تحقيق رسالة الكلية, وتقابل متغيرات سوق العمل, ويتم الترويل لها محليام واقليميام..1

 العليا معايير أكاديمية متبناه من خالل المجالس الرسمية وتتوافق مع المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة.لبرامل الدراسات .2

 .برامل الدراسات العليا موصفة ومعتمدة, وتتوافق نواتل التعلم المستهدفة لكل برنامل مع المعايير القياسية.3

 وتوصيف المقررات يوض  طرق التدريس والتقويم.نواتل التعلم لكل برنامل تعليمي تتسق مع مقرراته, .4

 للكلية طرق تدريس مناسبة تحقق نواتل التعلم للمقررات الدراسية والبرامل التعليمية..5

 .الموارد واالمكانات والتسهيالت الالزمة للعملية التعليمية والبحثية في برامل الدراسات العليا مالئمة لتحقيق نواتل التعلم.6

 .اسات العليا يتسم بالموضوعية والعدالة وباستخدام أساليب متنوعة ومالئمة لقياس نواتل التعلم المستهدفةتقويم طالب الدر.7

 .البرامل التعليمية و المقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعيين الداخليين والخارجيين.8

, وتسددتفيد الكليددة منهددا فددي وضددع خطددط ميددة بمددا يؤكددد االلتددزام بالتوصدديف المعلددن للمقددررات الدراسدديةة تقددارير سددنوية للمقددررات الدراسددية والبددرامل التعليكليددلل.9

 .التحسين والتطوير

االشدراف آليات التسجيل واالشراف في الدراسدات العليدا محدددة ومعلندة ويدتم مراجعتهدا دوريدام بغدرض تطويرهدا, زتوجدد ضدمانات موضدوعية وعادلدة لتوزيدع .10

 .ل وفقام للتخصصالعلمي على الرسائ

 ات التصحيحية.للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء طالب الدراسات العليا, واتخاع االجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائل في اتخاع االجراء.11

 المشاركة المجتمعية رتنمية البيئةمؤشرات معيار 

 للكلية خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة..1

 .كيانات فاعلة في مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئةللكلية .2

 .للكلية أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبي احتياجاته وأولوياته.3

 للكلية آليات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية في صنع القرار ودعم موارد الكلية وتنفيع برامجها..4

 .لقياس آراء المجتمع واالستفادة من النتائل في اتخاع االجراءات التصحيحيةللكلية وسائل مناسبة .5

 أسرا التإرير

 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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