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 وحدة ضمان الجودةنشرة ربع سنوية تصدر عن  

 الطريق إلى االعتماد... الجودة

فتح باب التقدم 
للمشروعات التنافسية لعام 

2102/2102  
 

  
جامعة المنصورة عن فتح باب أعلنت 

لعام لالتقدم للمشروعات التنافسية 
من  وذلك اعتبارا   2102/2102

أحد فى  01/5/2102حتى  0/4/2102
 :المحاور التالية

 

 روس سى فيVirus C. 
   السرطانCancer. 
  أمراض الجينات(Genomic and 

Genetic Diseases.) 
  الخاليا الجزعية(Stem Cells.) 
  أمراض اإلعاقةHand Capping. 
  اإلصاباتInjuries. 
  الطاقة الجديدة والمتجددةBiological) 

Energy – Solar Energy.) 
  تكنولوجيا النانوNanotechnology. 
  يع الهندسية الصديقة للبيئة المشار

Green Building. 
  تحقيق األمن الغذائي لإلنسان المصري

 .لسد الفجوة الغذائية فى المجتمع
  تقليل االعتماد على األسمدة الكيميائية

 .للوقاية من التلوث البيئي
  تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى تنمية

 .الصحراء
 Green Chemistry ( الكيمياء

 (.الخضراء
 التكنولوجيا الحيوية. 
 البيولوجيا الجزئية. 
 يالسلوك البيئ. 
  تنمية وتطوير المناطق األثرية

 .بالدقهلية
 

وتشجع وحدة ضمان الجودة الباحثين 
نموذج بالكلية على االطالع على 

من  المشروعات البحثية التنافسية الجديدة
 :خالل الرابط التالي للتقدم والمنافسة

 
http://www.mans.edu.eg/files/20

 13/04/130731.doc 

 عتمادنشر ثقافة ومفهوم الجودة واال

 استبيان تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
 

في اطار سعي وزارة التعليم العالي لتحسين العملية 

التعليمية داخل الجامعة وحرصها على تنمية قدرات 

الوزارة قامت ، السادة أعضاء هيئة التدريس

بتصميم استبيان حول البرامج التدريبية المقدمة من 

برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات للسادة أعضاء هيئة التدريس والمدرسين 

 .المساعدين والمعيدين

 

إلكترونياً من خالل الرد االستبيان استيفاء ويمكن 

 :على األسئلة المطروحة على الرابط

 www.highedu.eg/tsurvey 

 

وتدعو الوحدة كافة األطراف المعنية بالكلية 

وزارة التعليم ، علماً بأن التفضل بملء االستبيانب

بعمل ورشة عمل لمديرى الحقاً العالي سوف تقوم 

 .مراكز التدريب

 األهداف االستراتيجية للكلية

 .حسين القدرة المؤسسيةتدعيم وت .1

تطوير المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية  .2

لتدريس العلوم الهندسية على النحو الذى 

يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى ويحقق 

 .متطلبات المعايير القومية

 .تحسين وتطوير نظم التعليم والتعلم .3

 .هرفع كفاءة البحث العلمى وتنمية موارد .4

تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  .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 

األداء للكلية بالنسبة ألنظمتها وبرامجها وبما يتفق 

الة الكلية وأهدافها المعلنة، وكذلك اكتساب مع رس

على آليات تقويم  ثقة المجتمع في خريجيها بناءً 

 من خالل إطار عمل مستقل معترف بها عالمياً 

 .ومحايد

تتمنى النجاح أســـــرة التحــرير 
للطالب في امتحانات  والتوفيق

منتصف الفصل الدراسي الثاني 
من العام األكاديمي 

 م2102/2102
 

م كوتجدد الدعوة لمشاركت
 الفعالة في أنشطة الكلية

 العدد

 مارس
2102 

61 
FF        EE        MM        UU  

 

 الة الكليةرس
الكلية مؤسسة تعليمية حكومية تستخدم العلم "

وكوادر بحثية من إعداد مهندسين  والمعرفة في

خالل برامجها التعليمية طبقاً للمعايير القياسية 

 ".وإتاحة خدمة مجتمعية ترضي المستفيدين

  824تم اعتماد رسالة الكلية بمجلس الكلية رقم  

 .66/61/2161بتاريخ 

 

 رؤية  الكلية
الخمس سنوات القادمة تسعي كلية الهندسة خالل "

المحلي المجتمع وإرضاء كتساب ثقة اإلى 

واإلقليمي، وأن يكون مشهوداً لها بالمصداقية 

" .والتميز لمخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية

  824تم اعتماد رؤية الكلية بمجلس الكلية رقم 

  .66/61/2161بتاريخ 

 

ة د و ج ل ا ن  ا م ض ة  د ح  و
ة س د ن ه ل ا ة  ي ل  ك

 أسرة التحرير
 محمد عبد العظيم محمد./ د.م.أ
 ريف أحمـد شـتاـش./ د.م.أ
 إبراهيم عبد الغفار بدران./ م.د
 عبد الحميد فوزي إبراهيم./ م.د
 

 2102 إبريل
 

 الخميس األربعاء الثالثاء ثنيناال األحد السبت
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 2102 مايو
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 اجتماعات مجلس إدارة وحدة ضمان  

 .الجودة 

  .لوحدةلاجتماعات المجلس التنفيذى   

 

 

 :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
ونجيب في هذا العدد عن التساؤالت حول اعتماد المؤسسة التعليمية، من خالل طرح أسباب  والعاملين،

  .ئ التي تقوم عليها منظومة االعتمادودواعي االعتماد ثم المباد
  

 للمؤسسة التعليمية؟"  االعتماد"ما هو 

 

 :االعتماد دواعي: أوالا 

 أسباب  تفسر التى رسالتها لتحقيق بكفاءة األداء على التعليمية المؤسسة قدرة من التحقق
 .المجتمع فى وجودها

 والذى يحدد للمؤسسة األساسي طالنشا تمثل التى التعليمية العملية فاعلية مستوى من التحقق 

 .ككل والمجتمع النهائيين المستفيدين توقعات مقابلة من ويمكنها طبيعتها
 

 

 :االعتماد عملية مبادئ: ثانياا 

 المستفيدين أهم من األساسى، حيث يعد الطالب بالمستفيد االهتمام. 
 االستراتيجي والتخطيط بالفكر الموجهة القيادة. 

 (.وبخاصة الطالب)األطراف  لكافة الفعالة المشاركة تعتمد طية التىالديمقرا اإلدارة نمط 
 الهادف التغيير بغرض واإلبداع االبتكار. 

 العمليات فى ومسئوليتها احترام المؤسسة يضمن بما االستقالل. 
 والواجبات المسئوليات عن التخلى االلتزام وعدم. 

 الخبرات من ادةاالستف على والمعتمد المؤسسة جانب من المستمر التعلم. 
 (.وبخاصة الطالب)العالقة  األطراف ذات جميع بين المتبادلة المنافع 
 المؤسسة فى والفنية التشغيلية بالعمليات االهتمام. 
 وتوثيقها المعلومات جمع على والحرص المرتدة بالتغذية االهتمام. 

 يتبع في العدد القادم

 الصفحة الرابعة  -  3102  -مارس    - السادس عشر العدد 

زيارة الجامعة المصرية 
 اليابانية لكلية الهندسة

 

 
زار وفد من الجامعة المصرية اليابانية لكلية 
الهندسة يوم الثالثاء الموافق 

وكان في استقبالهم األستاذ  32/2/3102
زكى محمد زيدان عميد كلية  /الدكتور
 .الهندسة

زار الوفد معمل الطاقة الشمسية ومعمل قد و 
معمل الجهد العالي و اإللكترونات الصناعية 

 /د.أمعمل ) ومعمل التصميم الميكانيكي
ومعمل  ،وورشة الماكينات( نياديتوفيق الم

 الخرسانة ومعمل المحاكاة والمعمل
 .فتراضىاال

 

 
 

 
 

 

ة د و ج ل ا ن  ا م ض ة  د ح  و
ة س د ن ه ل ا ة  ي ل  ك

 .مبنى اإلدارة، الدور الثاني

 65561: الرقم البريدي
 :تليفون

2288816-151 (6221 )
2288615-151 (6221) 

 151 – 2288121:فاكس

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورشة عمل التعليم اإللكترونى

هشام عرفات على  /زكى محمد زيدان عميد كلية الهندسة واألستاذ الدكتور/ التقى األستاذ الدكتور

شريف كشك / والدكتور ،م ومدير وحدة التعليم االلكتروني بالكليةوكيل الكلية لشئون الطالب والتعلي

بالسادة أعضاء هيئة التدريس من خالل ورشة عمل التعليم  مدير وحدة التعليم االلكتروني بالجامعة

أكد عميد الكلية على الدور الذي يلعبه موقع الكلية بالتعريف المجتمع الخارجي اإللكتروني، حيث 

لبية حاجات الكلية واألساتذة من خدمة البحث العلمي وتفعيل دوره في النهوض بكلية الهندسة وت

 .بالمستوى التعليمي للطالب

الحالي وإنشاء موقع الكتروني لموقع انجازه من إا تم مهشام عرفات  /األستاذ الدكتوراستعرض وقد 

بحيث يكون حلقة ، وعةيحتذي لكافة الكليات داخل الجام مثاالا ليصبح جديد تفخر به كلية الهندسة 

ليبرز الكفاءات البشرية  ،الوصل بين الكلية والمجتمع الخارجي سواء المحلى واإلقليمي والعالمي

مفهوم التعليم حول شريف كشك  /تحدث الدكتور، بينما بها كلية الهندسةتزخر والعلمية التي 

، مستعرضاا ن عدة محاورااللكتروني لدى أساتذة الكلية والدور الذي يلعبه في خدمة الطالب م

محتوى المقررات االلكترونية عن طريق الكتب والكمبيوتر وحتى الفيديو وإنشاء منتدى يطرح فيه 

وإنشاء قناة رسمية لجامعة المنصورة  ،قديم خدمات الوحدة لألستاذ والطالب، وتأسئلة يجاب عنها

ى مقررات الكترونية والتدريب ثم قدم شرح عن كيفية تحويل المقررات الدراية إل ،على اليوتيوب

، وأن ينشئ لكترونياا إوالذي يتيح إدارة العملية التعليمية  Moodle على استخدام نظام إدارة التعليم

على الموديل عن طريق البريد يقوم بتدريسه عضو هيئة تدريس صفحة لكل مقرر دراسي كل 

 .باإلضافة إلى أعمال السنة كما أكد على إمكانية تسجيل الغياب الكترونياا  ،االلكتروني

 جائزة الجامعة لالبداع العلمي

 ،2112/2113جامعة المنصورة عن فتح باب الترشح لجائزة الجامعة لالبداع العلمي لعام أعلنت 

وعن جائزة الجامعة التشجيعية ه، أحسن رسائل علمية لدرجتي الماجستير والدكتوراجوائز عن و

دم كل مرشح باألوراق والمستندات المطلوبة بعد حصوله على ، على أن يتقوجائزة التفوق العلمي

موافقة السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية واستيفاء الشروط المحددة 

لالطالع على الشروط والحصول على نسخة . 2113من إبريل  11للترشح وذلك في موعد غايته 

يرجى الدخول على الرابط التالي بموقع الجامعة لتحميل إلكترونية من استمارة طلب الترشيح 

 :المرفقات

http://engfac.mans.edu.eg/media/upload/logo_2028226872.pdf. 

ة د و ج ل ا ن  ا م ض ة  د ح  و
ة س د ن ه ل ا ة  ي ل  ك

http://www.mans.edu.eg/files/2013/04/130731.doc
http://www.mans.edu.eg/files/2013/04/130731.doc
http://www.highedu.eg/tsurvey
http://www.mans.edu.eg/qau
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.150202615153633.1073741871.130306007143294&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.150202615153633.1073741871.130306007143294&type=1
http://engfac.mans.edu.eg/media/upload/logo_2028226872.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

اجتماعي بين تواصل  
 هاة وخريجيإدارة الكلي

 في آخر عشر سنوات 
 

، الكلية آلخر عشر سنوات مضت وخريج
أعضاء هيئة التدريس كانوا على موعد مع 

يوم االثنين الكلية التي أعدت ندوة في  دارةوا  
لتواصل من إبريل، الغرض منها ا 7الموافق 

ها، بين إدارة الكلية وخريجيالبناء االجتماعي 
تواجه خريج التعرف على المعوقات التي و 

، الكلية فى الحصول على فرصة عمل
المعوقات الفنية التي تواجه خريج واستطالع 

 .الكلية أثناء تأدية وظيفته
/ األستاذ الدكتوروقد بدأت الندوة بترحيب 

مجدي صالح العزب صوان وكيل الكلية 
السادة بلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

مع است، وقد الحضور من مهندسي الكلية
سيادته لمعظم المعوقات التي قابلت خريجي 
الكلية مثل عدم مطابقة الدراسة النظرية 

عدم كفاية فترة التدريب ، و للواقع العملي
العملي الحاصل عليها الطالب أثناء دراسته 

 .بالكلية
رفع معدالت التدريب وقد أوصت الندوة ب

عطاء دورات ، و العملي أثناء الدراسة بالكلية ا 
دعمة من قبل الكلية للطالب أثناء تدريبية م

مساعدة الطالب على اختيار ، و فترة الدراسة
القسم المناسب له وذلك بإعطائه فكرة عامة 
 . عن كل قسم للطالب قبل وقت اختياره للقسم

التكرارية مثل عمليات الطالء والتي بعضها 
يسبب األمراض علي المدي البعيد وأيضا 

 .المصانعزيادة الكفاءة اإلنتاجية في 

 
 

 

 :أخالق وآداب المهنــة
 (8)مسئولية مشتركـــة 

 .إلى الناس األخيار في كل ميدان
النيـــة إن الطالبببب البببذي يستحضبببر  -

البببببببببببببببد أن يعتنببببببببببببببي الخالصــــــــــــــة 
ال يكببببون صببببلته بببببه  بتخصصببببه، وا 

قتصببرة علببى مببا يتلقبباه فببي مقاعببد م
ثر ذلبك أالدراسة، فينبغي أن يظهر 

فببببببببي متابعتببببببببه للكتببببببببب والببببببببدوريات 
والنببدوات والبببرامج العلميببة المتعلقببة 
بتخصصببببببببه، إذ بببببببببدون ذلببببببببك لببببببببن 
يسبببتطيع أن يفيبببد األمبببة مبببن خبببالل 

 .هذا التخصص
هبببببي علبببببم  الـــــدروس الخصوصـــــية -

نببباقص مبببن ميبببر المتخصصبببين أو 
لطالببب أن ناقصببي األهليببة، وعلببى ا

يحبببرص علبببى تلقبببي المقبببرر داخبببل 
قاعببات الببدرس، فغالبببا  مببا يكببون قببد 
أعبببببد بعنايبببببة ويكمبببببل فيبببببه الطالبببببب 
دراسببببة العلببببم ولببببو بشببببكل مختصببببر 
ويمتحن فيه فيعيد قراءتبه ومراجعتبه 

 .واستذكاره
يعتبببر الشببباب أهببم فئببات المجتمبببع  -

فالشبببباب أكثبببر طاقبببة وحيويبببة وهبببم 
قبببادة المجتمبببع فبببي المسبببتقبل فلبببذلك 
يجببب أن يمببارس الطببالب األنشببطة 
الطالبيبببة النافعبببة التبببي تعبببود علببببى 

 .المجتمع بالخير والنماء

 يتبع في العدد القادم

مببببن أن يحببببرص علببببى أن يسببببتفيد 
/ مبببببببببن عضبببببببببو هيئبببببببببة التبببببببببدريس 

معاونيببه فهببو مهمببا كببان لديببه مببن 
تقصبببببببببببير سبببببببببببواء فيمبببببببببببا يتعلبببببببببببق 
 بالمخالفببببببات الشببببببرعية أو ضببببببعف
علمبببي فهبببو علبببى كبببل حبببال أقبببدر 

 .منه علما  وتجربة

معاونيببببه / عضببببو هيئببببة التببببدريس  -
بشببر لببيس معصببوما ، فقببد يقببع فببي 
خطبببببأ وقبببببد يتحبببببدث فبببببي موضبببببوع 
معببين لببدط الطالببب فيببه معلومببات 
ليسببببببببت لحسببببببببتاذ، فحببببببببين يببببببببدرك 
الطالب خطأ أستاذه فهبذا ال يعنبى 

علببببم منببببه وال أكثببببر إحاطببببة، أنببببه أ
فتببببببرة  والطالببببببب الحكببببببيم يببببببدرك أن

لقائببه مببع أسببتاذه محببدودة، فينبغببي 
ن يحبببببرص علبببببى االسبببببتفادة منبببببه أ

ولبببو حتبببى خبببارج قاعبببات البببدرس، 
 .سؤاال  واستشارة ومناقشة

فبببببببي حيببببببباة الطالبببببببب الجببببببباد قضبببببببية  -
هلل  قضــية اإلخــالصمهمببة، وهببي 

عببز وجببل، فعليببه أن يببتعلم العلببم، 
وأن يوظببببببف مببببببا يتعلمببببببه لخدمببببببة 
النببببببباس ابتغببببببباء وجبببببببه اهلل تعبببببببالى 

فيمبببا هبببو مبببن تخصصبببه،  ونفعهبببم
فاألمبببببة تحتببببباج إلبببببى طاقبببببات فبببببي 

 التخصصات، كما تحتاج كافة

تواصببل النشببرة اسببتعراض مقتطفببات 
من الدليل البذي أعدتبه الكليبة تحبت 

، دليببببل األخببببالق المهنيببببة –عنببببوان 
حيبببببث تبببببم التعريبببببف ببببببأهم خصبببببال 
أخالقيبببببات البحبببببث العلمبببببي، والتبببببي 

، Accuracyتتضبببببببببببببببببمن الدقبببببببببببببببببة 
، Responsibilityوالمسبببببببببببببببببؤولية 

، Integrityواألمانبببببببببببببببة العلميبببببببببببببببة 
، Collaborationوالتعبببببببببببببببببببببببببببببباون 

، Anonymityوسببرية المعلومببات 
، Objectivityوالموضببببببببببببببببببببببببببوعية 
البببببببببذي يمكبببببببببن  –ويحبببببببببدد البببببببببدليل 

امببل مببن االطببالع علببى محتببواه بالك
: خبببببببببببببببببببببببالل البببببببببببببببببببببببرابط التبببببببببببببببببببببببالي
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القواعبببببببد الواجببببببببة فبببببببي السبببببببلوك  -
المتوقبببع فبببي شبببأن البحبببث والتبببأليف 
العلمبببببي واإلشبببببراف علبببببى الرسبببببائل 
العلميببببببة وعالقببببببة الملكيببببببة الفكريببببببة 
بالبحببث العلمببي، ونسببتكمل فببي هببذا 

األخببببببببالق ديث حببببببببول الحببببببببالعببببببببدد 
 :المهنية للطالب

 
 األخالق المهنية للطالب

أن يبببرط عضبببو هيئبببة التبببدريس  -
مبببن الطالبببب مبببا يليبببق ببببه مبببن 

 احترام وتوقير، فالبد للطالب

 

إنشبببببببباء مكتبببببببببة الكترونيببببببببة مببببببببن  -
االمتحانات السابقة لخدمة طالب 

  .الكلية بصفة عامة

ة التعليمية بإستخدام تبسيط العملي -
 .لكترونية الحديثةإلالوسائل ا
 

د الذاتيةةةةةةةةة لجنةةةةةةةةة المةةةةةةةةوار -6

 والمجتمع والبيئة
 

 عمببل يليببات تنميببة المببوارد الذاتيببة -
 .للكلية

رصبببببببد تطبيبببببببق البحبببببببث العلمبببببببى  -
 .وتوصيل الخدمات للمجتمع

عمببببل خطببببة مسبببباهمة الواحببببدات  -
ذات الطببابع الخببباص فببى المبببوارد 

 .المالية للكلية
خببببدمات لعمببببل يليببببات التسببببويق ل -

 .االستشارية البحثية والتدريبية
 

 لقادميتبع في العدد ا

 .األكاديمي والريادة الطالبية 
 

لجنةةةةةةةةة التعلةةةةةةةةيم االلكترونةةةةةةةةي  -5

 وتكنولوجيا والمعلومات
 

إنشاء شبكات االتصال الالزمة للبربط  -
 .الداخلى والخارجى للكلية

عمببببببببببل اآلليببببببببببات الالزمببببببببببة لتحويببببببببببل  -
المقبببببببببببررات الدراسبببببببببببية فبببببببببببى صبببببببببببورة 

 .الكترونية وتنفيذها

تحويبببببببل وتحميبببببببل الرسبببببببائل والكتبببببببب  -
الدراسبببببببببببببببية واإلجاببببببببببببببببات  والمبببببببببببببببالزم

 .النموذجية الكترونيا  

تحبببببديث موقبببببع الكليبببببة والعمبببببل علبببببى  -
إثرائببببببه بالمعلومببببببات الهامببببببة الالزمببببببة 

  .لمتصفحه

تحببديث ونشببر السببير الذاتيببة الخاصببة  -
بأعضبباء هيئبببة التبببدريس بالكليبببة علبببى 

  .موقع الجامعة

فــي إطــار خطــة الكليــة لمتابعــة جــودة 
ــــ ــــة ومخرجاتهــــا، ت ــــة التعليمي م  العملي

تشـــكيل إحـــدى عشـــرة لجنـــة داخليـــة 
بوحدة ضمان الجودة، ضمت  السـادة 
منسقي األقسام العلمية باإلضافة إلـى 
مجموعـــة أخـــرى مـــن أعضـــاء هيئـــة 
ـــ    ـــة، وذل ـــدريس باألقســـام المختلف الت

ــــــــــام الدراســــــــــي  ، 3103/3102للع
وتواصــل النشــرة إســهامها فــي تعريــف 

   :القارئ بهذه اللجان ومهام كل منها
 

لجنةة البةرامو والمرةررات  -4تابع 

 الدراسية وشئون الطالب
 

تعبببديل سياسبببات قببببول الطبببالب فبببي  -
 .البرامج الدراسية

عمببببل يليببببات لضببببمان نظببببام كببببفء  -
 .إلدارة االمتحانات

 تفعيل نظام اإلرشادوضع يليات  -

 ...سؤال وجواب

 نشر ثقافة الجودة : الدور التوجيهي واإلرشادي
واالعتماد من خالل المطبوعات والندوات 

ت الميدانية واالستشارات والمؤتمرات والزيارا
التي ترتبط بتجويد األداء في المؤسسة 

ما يصدر عن االعتماد على  عالوةالتعليمية، 
من تقارير تتضمن توصيات ومقترحات 

 .وإرشادات للمؤسسات التي تم فحصها

 حيث إن الهدف النهائي  :الدور التقويمي
لالعتماد يتمثل في إصدار حكم حول مدى 

 .ى االعتماد من عدمهإمكانية الحصول عل

 حيث تطور  :الدور التطويري والتحسيني
 ، ثمالمؤسسة نفسها وتستوفي المعايير المطلوبة

المحافظة على هذه المعايير حتى ال يسحب 
 .  منها االعتماد

  في إصدار حكم حول مدى إمكانية الحصول
 .على االعتماد من عدمه

 حيث إن االعتماد  :الدور التطويري والتحسيني
يتم إال بعد أن تطور المؤسسة نفسها  ال

المحافظة على  ، ثموتستوفي المعايير المطلوبة

 حيث إن تطبيق  :الدور التحليلي التشخيصي
إجراءات االعتماد في مؤسسات التعليم العالي 

ثم  يرتبط بتحديد وتحليل وقياس وتقويم؛ ومن
تشخيص جوانب القوة وجوانب الضعف في 
المجاالت والجوانب والعناصر والممارسات ذات 
العالقة بالمؤسسة بكاملها أو أي من وحداتها أو 

 .برامجها المهنية

 حيث يتطلب االعتماد ضرورة  :لدور المعياريا
وجود معايير أو مستويات قياسية يتم استخدامها في 

يمية من إمكانات قياس ما لدى المؤسسات التعل
وقدرات مادية وبشرية وتنظيمية وتخطيطية 
وتمويلية وتعليمية وتقويمية وتطويرية وتجديدية وما 
يرتبط بكل ذلك من ممارسات ومؤشرات جودة 

 .وقواعد تقدير
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 واألخالقيات المصداقية: من محاور القدرة المؤسسية (2) اللجان الداخلية لوحدة ضمان الجودة

 ؟األدوار المتوقعة لالعتماد في التعليم العالىما هي 
 

 أخبار أسرة الكلية
 

إدارة الكلية تكرم 
 العامالت المثاليات

 

 
يم بتكر  عميد الكليةقام 

تشجيعا  لهن  العامالت المثاليات
 ذي يقمن بهبالدور الواعترافا  

في الحفاظ على مظهر الكلية 
وخاصة عامالت البلوكات 
الالتي يخدمن العملية التعليمية 

وقدموا فيه شهادات  ،والطالب
تقدير وهدايا رمزية من الكلية 

هن، وذلك في على مجهود
وم الخميس احتفالية أقيمت ي

 .02/2/2102الموافق 
 

 
 

 
 

كلية  طالبقام اتحاد كما 
الهندسة بتكريم األمهات 

حضر اللقاء قد و  ،المثاليات
زكى محمد / األستاذ الدكتور

زيدان عميد الكلية ولفيف من 
السادة أعضاء هيئة التدريس 
وأعضاء اإلتحاد وقدموا 
شهادات تقدير لعدد من 

 .األمهات
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