
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتعهٍم استقببل انكهٍت نفزٌق انمزاجعت مه انهٍئت انقىمٍت نضمبن جىدة 

واالعتمبد العتمبد بزوبمجً هىذست اإلوتبج وانتصمٍم انمٍكبوٍكً وهىذست 

 انغشل وانىسٍج

استمبلت الكلية فريك المراجعة من الهيئة المومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

هندسة الغزل برنامج العتماد برنامجي هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي و

الستاذ الدكتور رمضان يوسف صمر رئيس الفريك واالستاذ والنسيج والمكون من: ا

الدكتور جمال تاج عبدالجبار واألستاذ الدكتور ابراهيم دمحم اسماعيل أعضاء الفريك 

والزيارة  2021ديسمبر  26وذلن خالل الزيارة الميدانية بالكلية يوم االحد الموافك 

 . 2022يناير  3و  2االفتراضية يومي االحد واالثنين 

استقببل انكهٍت نفزٌق انمزاجعت مه انهٍئت انقىمٍت نضمبن جىدة انتعهٍم 

 واالعتمبد العتمبد بزوبمج انهىذست انمذوٍت
استمبلت الكلية فريك المراجعة من الهيئة المومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

كتور دمحم دمحم الغندور العتماد برنامج الهندسة المدنية والمكون من: السيد االستاذ الد

رئيس الفريك والسيد االستاذ الدكتور دمحم عبدالباسط عبده دمحم والسيدة األستاذ 

الدكتور مني احمد دمحم منصور أعضاء الفريك وذلن خالل الزيارة الميدانية بالكلية 

والزيارة االفتراضية يومي االثنين والثالثاء  2021ديسمبر  2٨يوم الثالثاء الموافك 

 .2022يناير  4،3

استقببل انكهٍت نفزٌق انمزاجعت مه انهٍئت انقىمٍت نضمبن جىدة انتعهٍم 

 واالعتمبد العتمبد بزوبمج انهىذست انمذوٍت
استمبلت الكلية فريك المراجعة من الهيئة المومية لضمان جودة التعليم 

واالعتماد العتماد برنامج الهندسة المدنية والمكون من: السيد االستاذ الدكتور 

دمحم دمحم الغندور رئيس الفريك والسيد االستاذ الدكتور دمحم عبدالباسط عبده دمحم 

منصور أعضاء الفريك وذلن خالل  والسيدة األستاذ الدكتور مني احمد دمحم

والزيارة  2021ديسمبر  2٨الزيارة الميدانية بالكلية يوم الثالثاء الموافك 

 .2022يناير  4،3االفتراضية يومي االثنين والثالثاء 

 

 

استقببل انكهٍت نفزٌق انمزاجعت مه انهٍئت انقىمٍت نضمبن جىدة انتعهٍم 

 .ووظم انتحكمواالعتمبد العتمبد بزوبمج هىذست انحبسببث 

استمبلت الكلية فريك المراجعة من الهيئة المومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

العتماد برنامج هندسة الحاسبات ونظم التحكم والمكون من: االستاذ الدكتور دمحم أبو 

زهاد ابو زيد احمد رئيس الفريك واالستاذ الدكتور مصطفي محمود مصطفي 

لسيد محمود عبدالحميد الربيعي أعضاء الفريك وذلن عارف واألستاذ الدكتور ا

والزيارة  2021ديسمبر  2٩خالل الزيارة الميدانية بالكلية يوم األربعاء الموافك 

 . 2022يناير  5،4االفتراضية يومي الثالثاء واألربعاء،

 

 انجٕدة... انحفاظ ػهٗ االػخًاد

 

حصول كلية الهندسة جامعة  الوحدة رؤية

 .الدولي االعتمادالمنصورة على 

 تسعى وحذة ضمبن انجىدة انى تحقٍق انجوىدة اناوبمهت 

فاٗ يتاخٕتاحٓا انؼه اا انخفإ   حقااٌ مًاا حؼُاٗإلحؼُٗ أانجٕدة 

سة فٗ انٕقج جايؼت انًُصٕ –،ٔحتؼٗ مه ت انُٓذست بذاعٔاإل

حجذتاااذ اإلػخًااااد  اػخًااااد بشايجٓاااا انخؼه ً ااات ٔ انحاااانٗ اناااٗ

ػخااشاا اناازٖ حًُحااّ انٓ واات انقٕي اات ٔ َؼُااٗ بااّ اأانًؤستااٗ 

 نهًؤستاااات نهبااااشاي  أ ػخًاااااداإل نضااااًاٌ جاااإدة انخؼهاااا ى ٔ

 انخؼه ً ت

 مقذمت

نشطة التعليمية والبحثية تطبيك معايير الجودة بكلية الهندسة جامعة المنصورة في كافة األ رسالة الوحدة

 .االعتمادوالخدمية والعمل على التطوير المستمر للحفاظ على 

 العدد 
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 كلية الهندسة –وحدة ضمان الجودة 

 الدور الثانى –دارة مبنى اإل

 35516: الرقم البريدى

 (050)2202247–220224٨–2202265–2202260(1226)تليفون: 

 (050)2202301–2202251فاكس: 

 أسرة التحرير

 إبراهيم عبد الغفار بدران أ.د/

 والء فارق عبد الوهاب أ/

 دمحم الدسولى /م

حتخًش مه ت انُٓذست جايؼت انًُصٕسة فٗ جُٗ ثًاس ٔحصاد يا تبزل يٍ 

، ٔرنك بًٕافقت يجهس اداسة انٓ وت انقٕي ت أػًال ٔاَجاصاث يخً ضة

 ٢٠٢٢فبشاتش  ٩تٕو اأسبؼاء انًٕافق  نالػخًاد ٔ ضًاٌ جٕدة انخؼه ى 

بكه ت انُٓذست جايؼت انًُصٕسة مأٔل ػهي اػخًاد ػذد خًتت بشاي  

 .اػخًاد بشايجي بانجايؼاث انًصشتت

 (BCE) بشَاي  ُْذست انبُاء ٔانخش ذ.1

 (BME) بشَاي  انُٓذست انطب ت ٔانح ٕتت.٢

 (CCE)بشَاي  ُْذست االحصاالث ٔانحاسباث.3

 (ELE) بشَاي  انُٓذست انكٓشب ت.4

 (ECEبشَاي  ُْذست االحصاالث ٔاالنكخشَٔ اث ).5

 وظبئف انمستقبم وانصزاع بٍه "  وذوة بعىىان تقزٌز عه

 "Manaulationوانـ " " Automation انـ

نكه ت يغ أػضاء انجٓاص اإلداسٖ ػقذ انت ذ اأسخار انذمخٕس دمحم ػبذ انؼظ ى ػً ذ ا

َذٔة حثق ف ت بؼُٕاٌ " ٔظائف انًتخقبم ٔانصشاع ب ٍ  ٢٠٢٢فبشاتش  ٢٢تٕو انثالثاء 

حشص ، ٔرنك ن بقاػت أ.د سشاد انبذسأٖ Manualationٔانـ " automationانـ "

ً انجٓاص اإلداسٖ نهكه ت جٓاصاً مفء ٔفؼال تطبق يفاْ ى تظم إداسة انكه ت أٌ  دائًا

انحٕمًت ٔتتاْى بذٔسِ فٗ ححق ق انخًُ ت ٔحؼضتض خهق ب وت ػًم يُخجت ٔاتجاب ت 

 . ٔيبخكشة

 موقع االنترنت

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

 :اػخًاد بشَايجٗ حى  مًا

 (MTE)ُْذست انً كاحشَٔكس ٔ (MPE)ُْذست انقٕٖ انً كاَ ك ت

رنك تٕو ٔ ت نالػخًاد ٔضًاٌ جٕدة انخؼه ى يٍ يجهس إداسة انٓ وت انقٕي

 بئرٌ هللا حكهم انجٕٓد انًبزٔنت فٗ انكه ت ٔانخي يا صانج حبزلٔ ٢٠٢٢/3/٢

 السخكًال إػخًاد باقٗ انبشاي .

انذٌه وانسبدة مىظفً انكهٍت  اإلداريحفم تكزٌم رمىس انجهبس 

 انقبوىوٍت نتزك انخذمتسه انبهغىا 
فى  2022مارس  10نظمت كلية الهندسة جامعة المنصورة يوم الخميس 

تمام الساعة الواحدة بعد الظهر يوماً لتكريم السادة موظفي الكلية الذين بلغوا 

 ، ويعد هذا التكريم عمل غير مسبوق سن المعاش من جميع السنوات السابمة

إيماناً من سيادته على طيبة من السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية  ةولفت

العمل بكلية  رأسعلى  ضرورة تواصل األجيال السابمة باألجيال الحالية

الهندسة و ترسيخ ليمة احترام من سبمونا و تمديراً لمجهوداتهم و عطائهم 

وتوثيما لهذه الذكرى الجميلة وجدانيا تم توزيع كلية، خالل فترة عملهم بال

شهادات التكرم على جميع السادة الحضور من األستاذ الدكتور دمحم عبد 

سحر صدلى وكيلة  وبمشاركة كل من األستاذ الدكتورالعظيم عميد الكلية 

الكلية واألستاذ ناصر البدويهى مدير عام الكلية واألستاذ أشرف الديب مدير 

 .مكتب رئيس الجامعة وأخذ الصور التذكارية معهمعام 

 حفل كلية الهندسة جامعة المنصورة لتكريم االمهات المثاليات

فى وسط جو أسرى بهيج نظمت كلية الهندسة جامعة المنصورة يوم األربعاء 

تحت رعاية و دعم السيد  اتالمثالي هاتحفل تكريم األم 2022مارس  23

 . دمحم عبد العظيم عميد الكلية  /الدكتوراالستاذ 
 

( أمهات مثاليات على مستوى أسر الكلية حيث تم 7تضمن الحفل تكريم عدد ) 

تكريم كٍل من السيدات: أ.د/ ميرفت رجب شوشه أستاذ بمسم الهندسة اإلنشائية 

 / نهله األستاذةومديرة إدارة الوحدة الزراعية ، أمين / أميمة دمحم  مهندسةوال، 

/ نبوية أبو الحمد سكرتيرة  األستاذةوغازى مدير شئون الخريجين ،  دمحم 

،  ديكور بوحدة الورش الفنية/ عزة فتوح فنى  السيدةومركز الخدمات ، 

عزيزة السيد بالشئون /السيدة و/ ناهد رمضان بالشئون العامة ،  السيدةو

  .العامة
 

/ سحر صدلى وكيلة الكلية لشئون ومن الجدير بالذكر أنه تم تكريم السيدة أ.د

 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع تمديم الشكر لسيادتها على جهدها المبذول

فبعهٍبث انذورة انتذرٌبٍت بعىىان " انتقىٌم انذاتً نمؤسسبث 

 "انتعهٍم انعبنً
ْزِ انذٔسة ضًٍ سهتهت انذٔساث انخذستب ت انخي َظًج ٔحذة ضًاٌ انجٕدة 

حُظًٓا ٔحذة ضًاٌ انجٕدة بخٕج ٓاث ػً ذ انكه ت االسخار انذمخٕس/ دمحم ػبذ 

انؼظ ى ٔحتخٓذا انذٔسة انخذستب ت نهتادة أػضاء ْ وت انخذستس ٔأػضاء انٓ وت 

انًؼأَت ٔحخضًٍ حؼشتف انًشاسم ٍ بذن م انخقٕتى ٔاالػخًاد نًؤستاث انخؼه ى 

ّ في إجشاء ػًه اث انخقٕتى انزاحي انؼاني ٔدػى قذساحٓى بًا تًكُٓى يٍ اسخخذاي

 ٔإػذاد انذساست انزاح ت بانكه ت

 انتعهٍم واالعتمبدجىدة  ضمبننكهٍه انهىذست تحصم عهً أول اعتمبد بزامجً ببنجبمعبث انمصزٌت مه انهٍئت انقىمٍت 


