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 نشرة ربع سنوية تصدر عن وحدة ضمان الجودة 

 الطريق إلى االعتماد... لجودةا

معمل ميكانيكا التربة 
 واألساسات

 ans.edu.eg/faceng/arabic/http://www.m 
 

 
 

تم افتتاح موقع معمل ميكانيكا التربة 
بتاريخ  هندسةالاألساسات بكلية و 

عمل اليضم فريق ، و 1/11/1212
 .بالكليةنخبة من كبار األساتذة 

التجارب يقدم المعمل العديد من  -
حدث االجهزة أباستخدام  المعملية

 :لالمعدات، مثو 
  :تجارب حدود القوام .1

o  تجربة حد السيولة 
o  تجربة حد اللدونة 

  .تجربة الضغط غير المحاط .1
  .تجربة الضغط ذو الثالثة محاور .3
  .تجربة القص المباشر .4
  .تجربة االنضغاط .5
  .تجربة اختبار النفاذية .6

 

 :مثل التجارب الحقليةيقدم كما  -
 تجربة لوحة التحميل للتربة  .1
اختبار الموجات فوق الصوتية  .1

 للخوازيق
 اختبار تحمل الخوازيق .3
 اختبارات النفاذية  .4

ى اإلنترنت لويتيح موقع المعمل ع
تربة العمل تقرير لذج طلب مال نيحمت
  .تبارات الدمكواخ جساتالو 
 

 

 عتمادنشر ثقافة ومفهوم الجودة واال

الوحدة اإلدارية للخدمات نبذة عن 
 البيئة المجتمعية وتنمية

 

على السادة أعضاء هيئة التدريس تم إنشاء  تيسيرا  

مجموعة من الخدمات المتنوعة  تقديم وحدة خاصة ل

 :من أجلهم، وتضم تلك الخدمات
 

 . استخراج الشهادات وبيان الحالة وبيان مفردات المرتب -

جازات وإجراءاتها  وإجراءات السفر متابعة وتخليص اإل -

 . والتوقيعات من إدارة الجامعة

متابعة وتخليص إجراءات الرعاية الطبية وإجراءات  -

 . المتوفين

 . طبع نماذج توضح خطوات تنفيذ خدمة معينة -

أية ات وريح السياراتصو استخراج كارنيهات العمل -

 . الجامعةكارنيهات أو تصاريح داخل حدود 

 . حجز ومتابعة الدورات التدريبية داخل الجامعة  -

ات الرقم القومي بطاقمن توفير المطبوعات الورقية  -

 .وغيرها ماليةالمة والذ

 . راءات الحج والعمرة داخل الجامعةهاء إجإن -

 :كيفية االتصال بالوحدة 

خارجي   -   3061: داخلي : رقم تليفون الوحدة  

سماح مهدي / م )  6366650204  - 5572422

مع العلم بأنه يمكن إنهاء بعض اإلجراءات للسادة ( 

 .أعضاء هيئة التدريس عن طريق التليفون 

 

 األهداف االستراتيجية للكلية

 .تدعيم وتحسين القدرة المؤسسية .1

تطوير المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية  .2

لتدريس العلوم الهندسية على النحو الذى 

يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى ويحقق 

 .متطلبات المعايير القومية

 .علمالتتحسين وتطوير نظم التعليم و .3

 .رفع كفاءة البحث العلمى وتنمية مواردة .4

المجتمعية وتنمية البيئة  ةتعزيز المشارك .5

 .وتنمية الموارد الذاتية للكلية

 وضع منظومة التقويم المستمر وإدارة الجودة .6

 .بما يحقق أهداف الكلية

 

  رسالة وحدة ضمان الجودة

ضمان الجودة والتطوير المستمر لتحسين كفاءة 

ة بالنسبة ألنظمتها وبرامجها وبما يتفق األداء للكلي

، وكذلك اكتساب كلية وأهدافها المعلنةمع رسالة ال

على آليات تقويم  المجتمع في خريجيها بناء  ثقة 

 من خالل إطار عمل مستقل معترف بها عالميا  

 .ومحايد

تتمنى النجاح أســـــرة التحــرير 
في امتحانات لطالب والتوفيق ل

من  نهاية الفصل الدراسي األول
 م 1122/1121العام األكاديمي 

 
الفعالة م كوتجدد الدعوة لمشاركت

 أنشطة الكلية المختلفة  في

 العدد

 ديسمبر
1122 
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 رسالة الكلية
الكلية مؤسسة تعليمية حكومية تستخدم العلم "

وكوادر بحثية من إعداد مهندسين  والمعرفة في

للمعايير القياسية  برامجها التعليمية طبقا   خالل

 ".وإتاحة خدمة مجتمعية ترضي المستفيدين

  752تم اعتماد رسالة الكلية بمجلس الكلية رقم  

 .33/36/5636بتاريخ 

 

 رؤية  الكلية
الخمس سنوات القادمة تسعي كلية الهندسة خالل "

المحلي المجتمع رضاء إوكتساب ثقة اإلى 

لها بالمصداقية  وأن يكون مشهودا   ،إلقليميوا

 ".والتميز لمخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية

  752تم اعتماد رؤية الكلية بمجلس الكلية رقم 

  .33/36/5636بتاريخ 

 

ة لجود ا ة ضمان   وحد

دسة هن ل ا ة  ي ل  ك

 أسرة التحرير
 ماهر محمد عبد الرزاق./ د.م.أ
 ريف أحمـد شـتاـش./ د.م.أ
 إبراهيمفوزي  عبد الحميد./ م.د

 1121 يناير
 الخميس األربعاء الثالثاء ثنيناال األحد السبت

 2 1 3 4 5 

7 8 9 21 22 21 

24 25 21 27 28 29 

12 11 13 14 15 11 

18 19 31 32   

 

 1121 فبراير

    2 1 
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 1121 مارس
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 ةاجتماعات اإلدارة العليا للكلي  

 اجتماعات فريق إدارة المشروع  

 اجتماعات المجلس التنفيذى لوحدة   

 ضمان الجودة 

 

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

 مسئولية من؟... الجودةتابع 

واألستاذ الجامعي  الجامعية من القيادة كل بالجامعات مسئولية منظومة التعليم في الجودة نظم يعد تطبيق
، وذلك ضمن سلسلة من الحلقات حول دور دور الطالبعدد استعراض ونستكمل في هذا ال والعاملين،

 . األطراف ذات الصلة في منظومة الجودة بالكلية
 

 :المشاركة المجتمعية -1-6

اكتسابك لمهاارت  من متطلبات أامج التوعية المجتمعية والبيئية، فهى جزء ال يتجز ر شارك مؤسستك فى ب -
 .العمل

 .بها الجامعة ع المحلى، وشارك فى تفعيل المشاركة المجتمعية التى تقومم الخدمة ألعضاء المجتمد  ق   -

جراء شارك بفاعلية فى الندوات العلمية، و  - ت العقلية االمهار  البحوث التى يتم تدريبك من خاللها علىا 
 .والعملية التى يتطلبها سوق العمل

 

 :المستمرةالذاتية  المحاسبة -1-7

 .عاتك لمواصفات الطالب الجيدرالى مدى مبأول، واحكم ع حاسب نفسك أوالا  -

 .إن تطلب األمر ذلكة كليالفي كاديمية الريادة األ اطلب استشارة  -

 .في ضوء معايير الجودة لإلسهام فى التطوير تابع ما يحدث في كليتك -

 

 بالكلية التعليم نظم جودة تطبيق فياألستاذ  دور .2

 في التأثير التدريس إلى يتعدى دوره أن كما الجامعي، البناء أسس من التدريس أساساا  هيئة عضو يمثل دور .3

 الصدد هذا ذكره في على تنفيذها، والجدير يحرص التي العلمية البرامج والنشاطات خالل من الطالب شخصيات
 وتباين المؤسسة ومسئولياتها، حجم الجامعية يختلف باختالف المنظومة في التدريس هيئة عضو دور أن 

 العلمي والبحث التدريس، مجاالت في أدواره وتتركز فلسفتها وأهدافها، تحديد في إليها دتستن التي األنظمة

 يتم وسوف، المتخصصة والمؤسساتراكز الم خالل من المحلي خدمات للمجتمع وتقديم والترجمة، والتأليف

  مباشرة عالقة له ما كل خاصة وبصفة عامة بصفه التعليم جودة منظومة في األستاذ دور على التركيز
والتقييم، وجودة األداء، ودعم الطالب، والمشاركة  المناهج الدراسية، في األدوار تلك تلخيص ويمكنبالطالب 
 .، وهو ما سيأتي ذكره في العدد القادمالمجتمعية

 يتبع في العدد القادم 

 الصفحة الرابعة  -  2122  -ديسمبر    - الحادي عشر العدد 

تهنئة ألربع كليات بجامعة 
المنصورة لحصولها على 

األكاديمي  االعتماد
 1122م والمؤسسي للعا

 

ات تتقدم أسرة كلية الهندسة إلى كلي
 الطبالتربية الرياضية و الصيدلة و 

جامعة المنصورة  -البشري والعلوم 
بخالص التهنئة على حصولها على 
اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة 
التعليم واالعتماد، بعد استيفاء كافة 
المعايير األكاديمية التي ترتبط بالقدرة 

 .اعلية التعليميةالمؤسسية والف
وتسعى كلية الهندسة بجامعة 
المنصورة حثيثاا نحو االعتماد من 
خالل الدور الذي تقوم به وحدة 
ضمان الجودة بنشر ثقافة الجودة، 
وتطوير برامجها التعليمية ومستوى 
جودة فرص التعليم وتيسير تطوير 
وتطبيق المعايير المرجعية القومية مع 

يير العالمية، األخذ فى االعتبار المعا
كما تدعم األقسام األكاديمية واإلدارية 
فى تطوير نظم ضمان الجودة الداخلية 

 . الخاصة بها
 

 
 

 

ة لجود ا ة ضمان   وحد
دسة هن ل ا ة  ي ل  ك

 .مبنى اإلدارة، الدور الثاني

 12230: الرقم البريدي
 :تليفون

5577761-626 (3550 )
5577362-626 (3550) 

 626 – 5577006:فاكس

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 طالبية مشاريع: ممارسات متميزة

 الــى مشــاريع إدخــال فــى الميكــانيكى والتصــميم نتــا اإل  هندســة قســم بــدأ، 2112/2121 الدراســى العــام منــذ
 الثانيــة الفرقــة لطــالب الماكينــات ونظريــة ،(2) ماكينــات تصــميم، (2) ماكينــات تصــميم مثــل المقــررات بعــض

 تعريـف، بدايـة مـن التصـميم مراحـل كـل يطبقـوا أنروعات المشـ هـذه خـالل مـن الطـالببالقسم، وقد اسـتطا  
 قــام ذلــك مــن وأكثــر ،التفصــيلى التصــميم، وحتــى المجســد التصــميم، و االبتــدائى مميالتصــ، ومــروراا بالمشــكلة
 وآلــة ،الغازيــة الميــاه علــب لطحــن أوتوماتيكيــة آلـة مثــل هماتلتصــميم يــةعمل  اذنمــ واختبــار بتصــنيع الطـالب

 وعــززت مبتكــرة تصــاميم الــى التوصــل مــن الطــالب مكنــت ،الدراســة قاعــات فــى الســبورة لتنظيــف أوتوماتيكيــة
 .اإلبداعى التفكير على قدرتهم

مقررات، ومنها تفاعل الطالب مع ال لمشاريع جديدة أهداف ضيفت، أ2121/2122 الدراسى وفى العام .4
 موظفذلك لمشاركة  الثانية الفرقة طالب على ائىالكهرب الكرسى مشرو  طرحالخدمة المجتمعية حيث 

ألداء عمله، فقامت  للتنقل كهربائى لكرسى حتياجهحركته، وأدت ال على أثرت صحية ألزمة تعرض بالكلية
 من عالية درجةوعلى  به موثوق نهائى كمنتج الكهربى الكرسى وتصنيع تصميممجموعة من طالب الفرقة ب

 خمس ذو الكهربائى الكرسى، و السوق فى لهناظر الم الكهربائى الكرسى سعر من بكثير أقل وتكلفته ،الكفاءة
 ،االنقالب لمنع أمان وعجل ،الصدمات المتصاص تعليق نظام هبو  ضوضاء غير من بسالسة ويسير سرعات

 .بطارياته لشحن حتيا اال قبل كم 21تحرك لمسافة حوالي المكنه وي

حيث  بمجهوداتهم الذاتية، بالنجاح المشرو  ليكلل همجهد ارىقص بذلل لطالبا جتماعىاال البعد هذاوقد دفع 
ب عبــد الــرحمن جــر ، لكــهي د نبيــل أبــومــأح: كــل مــنتنفيــذ الصــميم و تــم إهــداء الكرســى للموظــف، وقــد قــام بالت

عبــد المغنــى عبــد  ةآيــ، ســيد الرفــاعىلنانســى ا، نورهــان عبــد الناصــر البــاز، إبــراهيم ىمحمــود فــوز ى، الفرحــات
لفرقـة ى، الطـالب باسن العاصـح ى، مىمارتينا مدحت خير ، سماعيلإرحاب مصطفى ، ميرة على صقرأي، الح

ى األسـتاذ محمـد فنـ /، وذلـك تحـت إشـراف األسـتاذ الـدكتورقسم هندسـة اإلنتـا  والتصـميم الميكـانيكىب الثانية
 .قسمالمساعد بال

 
 

http://www.mans.edu.eg/faceng/arabic/so
http://www.mans.edu.eg/faceng/arabic/so/files/order1.doc
http://www.mans.edu.eg/faceng/arabic/so/files/order1.doc
http://www.mans.edu.eg/qau


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 "مخرجات المشررو "تابع 
  31/21/1122حتي 

 
 

تحسين وتطوير المعايير  -3
األكاديمية للبرامج 

  األكاديمية
نتهاء من المراجعة الخارجية تم اال .5

األقسام العلمية  والداخلية واعتماد
والكلية للبرامج التعليمية لمرحلتى 
البكالوريوس والدراسات العليا طبقًا 
للمعايير األكاديمية القياسية 
الصادرة عن الهيئة القومية لضمان 

 .جودة التعليم واالعتماد
مقررات  ةتم اآلن تحويل أربعي- 

دراسية لطالب مرحلة البكالوريوس 
لكترونية لرفع كفاءة إمقررات إلى 

 .الفاعلية التعليمية
 
رفع كفاءة البحث العلمي  -4

 وتنمية موارده
الخطط المقترحة  واعتماد وضعتم  -

 ضعوو  لمجاالت البحث العلمى
 لألنشطةالخطط التنفيذية  نموذج

األكاديمية، ومعايير  لألقسامالبحثية 
تحديد مدى االستفادة من الخطط ل

 .البحثية
البحثية المعتمدة من نشر الخطط  -

مجلس الكلية على صفحة الكلية 
، لكترونية للقسم األكاديمى المعنىاإل

ذج إسهامات ماوالبدء فى تطبيق ن
  .هيئة التدريس اءعضأ
 

 

 :أخالق وآداب المهنــة

 (3)مسئولية مشتركـــة 

 التصحيحالدقة والعدل في  2/4

توووووووخة الدقووووووة الكاملووووووة فووووووة أعمووووووال  -
عطووواء الووودرجات، ليحصووول  التصوووحيح واا

علووى مووا يسووتحقف، واألفضوول  كوول طالووب
 ممهنيووًا هووو توزيووع الوودرجات أثنوواء تصوومي

، علوووى أن يكوووون هوووذا التوزيوووع المتحوووانا
علووووووى ورقووووووة بووووووًا و معلنووووووًا للطووووووالب ومكت

االمتحووووان، حتووووى يقوووورر الطالووووب كيوووو  
يووووزق وقتوووف وكيووو  يرتوووب إجاباتوووف وفوووق 
تقوووديرو هوووو إلمكاناتوووف، وفوووة ذلوووك عووودل 
ومسوووواواة وتكووووواف  فوووورص بوووووين الجميوووووع، 

 .هنيةمأيضًا مسئولية  وهذو

مراعاة السرية التامة في جميع  2/5
 أعمال االمتحانات حتى إعالن النتائج

أواًل لتكوواف  : هووذا واجووب مهنووة أصوويل -
الفرص بين كل الطوالب، وثانيوًا لتجنوب 
التووووووووخثير الشخصووووووووة العتبووووووووارات غيوووووووور 

علووووووووووى أ  موووووووووون أعمووووووووووال موضوووووووووووعية 
االمتحانووووووووات، وثالثووووووووًا لتجنووووووووب البلبلووووووووة 
المحتملوة نتيجوة تسورب االمتحانوات قبول 
إعالنهووووا أو تسوووورب تووووخثير قواعوووود الرأفووووة 
قبوووول إعمالهووووا، أو غيوووور ذلووووك، وبالتووووالة 
يتووووافر الهووودوء والسوووكينة للقوووائمين علوووى 
االمتحانووات ممووا يوو د  ألداء ذ  كفوواءة 

 .  أعلى ودقة أفضل

 

 يتبع فة العدد القادم

الدرجات التة يحددها مبنية على 
عمل دقيق قام بف واقتنع بإجراءاتف، 

 .ويستطيع الدفاق عنف
الحذر والجودة في توخي  2/2

 تصميم االمتحان
المطلووووووووب مهنيووووووووًا هنوووووووا أن يعكووووووووس  -

االمتحوووووووان موووووووا توووووووم تدريسوووووووف وموووووووا توووووووم 
تحضيلف، وأن يفرز مسوتويات الطوالب 
بعدالووة دون تشوودد ودون تسوويب أيضووًا، 
فاالمتحوووووان وسوووووويلة لكوووووة نقوووووويس تقوووووودم 
الطالووووووب فووووووة الدراسووووووة ولوووووويس وسوووووويلة 
إرهوواب الطووالب أو االنتقووام موونهم، كمووا 

يضووًا وسوويلة لموونحهم درجووات إنووف لوويس أ
يحصووووووووولون بهوووووووووا علوووووووووى شووووووووووهادات ال 

 .يستحقونها
 تقويمالنظم اإلعالم العام عن  2/3

 واالمتحان
مووووووووون العووووووووودل أن يعووووووووور  الطالوووووووووب  -

الوذ   االمتحانو تقويم الأساسيات نظام 
سيخضووووع لووووف، وموووون العوووودل أيضووووًا أن 
تتواح هوذو المعلومووة لكول الطوالب علووى 

ًا إتاحوووووووة ناسوووووووبالسوووووووواء، وقووووووود يكوووووووون م
الفرصوووووة للطوووووالب إلبوووووداء  رائهوووووم فوووووة 

، حتووووى ولوووو لووووم تكوووون النظوووام المطووووروح
تلك اآلراء ملزمة لعضو هيئة التودريس 

أو لووووو،دارة، فهوووووذو مسوووووئولة  معاونيوووووف/ 
     .مهنية

-  

تواصوول النشوورة اسووتعراف مقتطفووات 
من الدليل الذ  أعدتوف الكليوة تحوت 

دليوووول األخووووالق المهنيووووة،  –ان عنووووو 
ويمكوووووووون االطووووووووالق علووووووووى محتووووووووواو 

 :بالكامل من خالل الرابط التالة
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 مجال فى المهنة أخالق: تابع. 2

 البكالوريوس  لمرحلة التدريس
العدل في التعامل مع  2/22

 الطالب

يجب على عضو هيئة التدريس  -
ومعاونيف التزام العدل فى جميع 
التعامالت مع الطالب، سواء كان 
التعامل للشرح أو للتوجيف أو 

. للعقاب أو للثواب أو للمساعدة
هذا العدل جزء من منظومة 
التعليم، و إرساء العدل جزء من 

 .أخالق المهنة

 

في التقويم  خالقاأل. 2
 واالمتحانات

العناية بالتقييم المستمر  2/2
النظام والدوري للطالب حسب 

المحدد بتوصيف المقرر الدراسي 
 المعتمد

 ونوووووووووووووة، بحيث تكوووبعناي ذلك   د  يوووووو -

 

شرا  على لطالب البكالوريوس واإل
 .بعف طالب الدراسات العليا

تم عقد ثالث ندوات لتعزيز  .6
االستفادة  من خبرات األساتذة 
المتفرغين وغير المتفرغين لتدريب 

كتابة الأعضاء هيئة التدريس علة 
 .لتقدم لمشاريع بحثيةالتقنية ل

تم عقد عدة دورات للجهاز  .7
ن و حيث قام المتدرب ،اإلدارى

دارى ن من الجهاز اإلو السابق
دورة الوالحاصلين على شهادة إتمام 

بكفاءة بتدريب نظرائهم داخل 
 .الكلية

تم وضع جدول زمنى لورش  .8
عمل بين رجال الصناعة واألعمال 
واألقسام العلمية لنشر ومناقشة 

ستفادة من األبحاث فى حل اال
 يتبع      .مشاكل المجتمع المدنى

 .بثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر
 
عزيززززززززززززز الم ززززززززززززاركة ت -2

 المجتمعية وتنمية البيئة
 تفعيل دور المستخدمين النهائيين .9

جودة  حول واإلفادة من  رائهم
الخدمات المجتمعية التى تقدمها 
الكلية بتحليل االستبيانات ووضع 
التوصيات لنقاط التحسين والخطة 
المستقبلية لمراكز الكلية ذات الطابع 

 .الخاص

تم عقد بروتوكوالت أو  .12
قيات بين القطاعات الهندسية اتفا

بالمجتمع المدنى واألقسام العلمية فى 
مجال ربط مشاريع التخرج بمشاكل 
حقيقية للقطاعات الهندسية بالمجتمع 

 .المدنى

مشاركة أعضاء من رجال  .11
الصناعة واألعمال فى مناقشة 
مشاريع التخرج لطالب البكالوريوس، 

 واإلشرا  عووووولى

 خرجات المشرو م
 (31/21/1122حتى )

 

فاعليزززة تزززدعيي وتحسزززين  -1
 القدرة المؤسسية

طباعة وتوزيع اإلصدار  .11
العاشر للنشرة الربع سنوية لوحدة 
ضمان الجودة ونشرو على موقع 

 .لكترونىإلالوحدة ا

يقوم فريق متميز من  .31
أعضاء هيئة التدريس من داخل 
وخارج الكلية بعقد ندوات داخل الكلية 

هيئة  أعضاء)عن دور المستفيدين 
الطالب  –التدريس والهيئة المعاونة 

فى جودة القدرة ( الجهاز اإلدارى –
الم سسية وجودة الفاعلية التعليمية، 
ذلك من منطلق نشر ثقافة الجودة 
والتخهل لالعتماد ومقاومة التغيير 

  ووووووووووووالتعري
 ...سؤال وجواب

حيث إنه  :Publicationالنشر  –اإلعالن  -4

عندما تقتنع هيئة االعتماد بأن الجهة المتقدمة 
لالعتماد تتوافر لديها المعايير المحددة تقوم الهيئة 

يتم إعالنها ، ثم بمنح هذه الجهة االعتماد وتصنفها
 المعلومات حول حصولها على االعتماد رونش

 .األكاديمي
حيث تقوم هيئة  :Monitoringلرقابة ا -5

االعتماد برقابة الجهة التي تم اعتمادها سواء كانت 
معهد أو برنامج للتأكد من أنها مستمرة في توفير 

 .المعايير المطلوبة خالل فترة االعتماد
م حيث تقو :Re-evaluationإعادة التقييم  -0

هيئة االعتماد بإعادة تقويم المعهد أو البرنامج بشكل 
في المحافظة  ا  دوري وتحديد ما إذا كان مستمر

 .على توفير المعايير ومتطلبات االعتماد

 :عدة خطوات اديمياألك إجراءات االعتمادتتضمن 
 

حيث تقوم هيئة  :Standardsتحديد المعايير  -2

االعتماد بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ببناء معايير 
 .  يتم تقييم المؤسسات التعليمية في ضوئها

حيث يقوم  :Self-Studyإجراء الدراسة الذاتية  -1

المعهد أو البرنامج الذي يسعى إلى الحصول على 
جراء تقويم ذاتي يتأكد من خالله من مستوى االعتماد بإ

 .أدائه في ضوء المعايير التي وضعتها هيئة االعتماد
 :On–Site Evaluationالتقييم الميداني  -3

حيث يقوم فريق مختار من قبل هيئة االعتماد بإجراء 
زيارة ميدانية للبرنامج أو المعهد يحدد من خاللها من 

متقدمة لالعتماد تتوافر بها حيث المبدأ إذا كانت الجهة ال
 .المعايير الموضوعة من قبل الهيئة أم ال

  

 

 الصفحة الثالثة  –ة نشرة ربع سنوية تصدر عن وحدة ضمان الجود                            الصفحة الثانية  -  2122  -ديسمبر    -الحادي عشر  العدد 
 
 

 واألخالقيات ةالمصداقي: من محاور القدرة المؤسسية مشرو  التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

  The Accreditation Procedures(AS)؟ إجراءات االعتماد األكاديميهي ما  

 

 

 تعيينات جديدة بالكلية
 

 
السيد األستاذ تم تعيين 

 –ي محمود المليج /الدكتور
 اإلنشائية الهندسة األستاذ بقسم

عميدا  لكلية الهندسة بجامعة  –
المنصورة اعتبارا  من 

، ولمدة ثالث 54/0/5633
 .سنوات

 

 
السيد األستاذ تم تعيين كما 

 محمد إبراهيم السعيد /الدكتور
األستاذ بقسم الهندسة  –

وكيال  لكلية الهندسة  –الكهربية 
لشؤون خدمة المجتمع وتنمية 

، وذلك اعتبارا  من البيئة
، ولمدة ثالث 31/33/5633

 .سنوات
 
صدرت قرارات رئيس قد و

 :الجامعة بتعيين كل من

/ األستاذ الدكتور السيد -
، إسماعيل موسى محمد رخا

رئيسا  لمجلس قسم هندسة 
 .جيغزل والنسال

/ السيد األستاذ الدكتور -
 ،حسن علي محمد سلطان

رئيسا  لمجلس قسم هندسة 
ميم اإلنتاج والتص

 .الميكانيكي

أحمد / السيد األستاذ الدكتور -
رئيسا  شعبان مدين سمرة، 

لمجلس قسم هندسة 
 .لكترونات واالتصاالتاإل

/ السيد األستاذ الدكتور -
 ،محمد محمد طه العزب

هندسة الرئيسا  لمجلس قسم 
 .المعمارية

/ السيد األستاذ الدكتور -
محمد نبيل سعد الدين 

رئيسا  لمجلس قسم  صبري،
 .القوى الميكانيكيةهندسة 

/ السيد األستاذ الدكتور -
مجدي محمد على 

رئيسا  لمجلس  سعداوي،ال

 .الكهربيةهندسة القسم 

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

