
الهٌذسة ةبكليىم االفتتبحبت واالًجبزات ي  

أكجش ػذد يٍ  كجٛشِ ضًذ احزفبنّٛ 2022ٕٚنٕٛ  31انًٕافق ٕو األحذ َظًذ كهٛخ انُٓذسخ  ٚ

ٔحضٕس حزٗ اٌٜ، رى رنك ثشػبٚخ ٔو 1957رًذ ثبنكهٛخ يُز َشأرٓب ػبو  انزٙاالفززبحبد 

أششف ػجذ انجبسظ سئٛس انجبيؼخ ، ٔسٚبدح ٔئششاف ٔرُفٛز األسزبر  /األسزبر انذكزٕس ذانسٛ

األسزبر انذكزٕس دمحم يٓذٖ  فؼبنخ يٍ كم يٍدمحم ػجذ انؼظٛى ػًٛذ انكهٛخ ، ٔيشبسكخ / انذكزٕس 

ٔكٛم انكهٛخ نهذساسبد  انجذٔ٘ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة، ٔاألسزبر انذكزٕس ششٚف 

ٔكٛهخ انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ  صذقٙاألسزبر انذكزٕس سحش ، انؼهٛب ٔانجحٕس

ٕٛخ د ٔأػضبء يجهسٙ انُٕاة ٔانشػًذاء انكهٛبضش االحزفبل نفٛف يٍ انسبدح ٔح ، انجٛئخ

 ٔسؤسبء يجهس ئداسح انششكبد . 

 يؼبيم ٔيقشاد ئداسٚخ قذ رى رجذٚذْى ثبنكهٛخ   يُٓبيششٔع  19افززبح رضًُذ االحزفبنٛخ  
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 انجٕدح... انحفبظ ػهٗ االػزًبد

 

حصول كلٌة الهندسة جامعة  الوحدة رؤية

 .الدولً االعتمادالمنصورة على 

 تسعى وحذة ضوبى الجىدة الى تحقيق الجوىدة الاوبهلة 

فاٗ يسازٕٚبرٓب انؼهٛاب انزفإ   رقابٌ كًاب رؼُاٗإلرؼُٗ أانجٕدح 

سح فٗ انٕقذ جبيؼخ انًُصٕ –،ٔرسؼٗ كهٛخ انُٓذسخ ثذاعٔاإل

رجذٚاااذ اإلػزًااابد  اػزًااابد ثشايجٓاااب انزؼهًٛٛاااخ ٔ انحااابنٗ اناااٗ

ػزااشاف اناازٖ رًُحااّ انٓٛئااخ انقٕيٛااخ ٔ َؼُااٗ ثااّ األانًإسسااٗ 

 نهًإسسااااخ نهجااااشاي  أ ػزًاااابداإل نضااااًبٌ جاااإدح انزؼهااااٛى ٔ

 انزؼهًٛٛخ
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 واالعتوبد هي الهيئة القىهية لضوبى جىدٍ التعلين الكليةبراهج  احتفبل كليَ الهٌذسة ببعتوبد
 

ً مع أعضاء  /الٌوم من احتفاالت فمد لام السٌد األستاذ الدكتورهذا ما شهده لوتواصالً  هٌئة دمحم عبد العظٌم عمٌد الكلٌة بعمد اجتماعا

مجدى أبو رٌان للمؤتمرات فً تمام الساعة  / دكتورالستاذ السٌد األفً لاعة  اإلداريالجهاز وأعضاء  المعاونةالتدرٌس وأعضاء الهٌئة 

حٌث كرم سٌادته جمٌع من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم وذلن لالحتفال بمناسبة اعتماد برامج الكلٌة الواحدة والنصف بعد الظهر ، 

بالبرامج واٌضا تكرٌم  اإلداريتمدٌر لجمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وأعضاء الجهاز ت العاملٌن بالكلٌة وذلن بمنح شهادا

وذلن تمدٌراً واحتفاًء  بالوحدةالمجلس التنفٌذي  وأعضاءوالساده النواب  الجودةبدران مدٌر وحدة ضمان السٌد األستاذ الدكتور / إبراهٌم 

 . جامعة المنصورة - اعتماد برامج الكلٌة وما تحمك من إنجازات بكلٌة الهندسة فًبالجمٌع على الجهد المبذول 

 2022احتفبل كليَ الهٌذسة بيىم التخرج لذفعة 
 

ٛخ دمحم ػجذ انؼظٛى ػًٛذ انكه /أُقٛى ْزا انحفم ثًجبدسح ٔسػبٚخ ٔدػى األسزبر انذكزٕس

ٔكٛهخ انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ  صذقٙسحش  /األسزبرح انذكزٕس ٔثًشبسكخ انسبدح ٔكالء انكهٛخ

دمحم يٓذٖ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ،  /انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ ، األسزبر انذكزٕس

 بد انؼهٛب ٔانجحٕس ٔرُظٛى كم يٍششٚف يسؼٕد ٔكٛم انكهٛخ نهذساس /انذكزٕس األسزبر

يسزشبس سئٛس  صجش٘انذكزٕسح فبطًخ انؼشٚبٌ يذٚش ٔحذح يزبثؼخ انخشٚجٍٛ ، انذكزٕس دمحم 

انجبيؼخ نألَشطخ انطالثٛخ ، انذكزٕس َبصش انجذٔٚٓٗ يذٚش ػبو انكهٛخ ، األسزبر أحًذ أثٕ 

رنك ثحضٕس ػذد يٍ انقٛبداد األكبدًٚٛخ ثبنكهٛخ ٔأػضبء ْٛئخ ب والطال انخٛش يذٚش سػبٚخ

انزذسٚس ٔػذد يٍ أػضبء يجهس انُٕاة ٔيجهس انشٕٛخ، ٔانًُٓذس ئثشاْٛى حسبٍَٛ َقٛت 

فٌها المهندسٌن الجدد  انًُٓذسٍٛ ثبنذقٓهٛخ ٔانزٖ أنقٗ كهًخ خالل انحفم يشحجب ٔيُٓئب

جامعة المنصورة وعدد من رموز المجتمع واولٌاء أمور الطالب  -خرٌجً كلٌه الهندسة 

 خرٌجً الكلٌة .


