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 الجودة نشرة ربع سنوية تصدر عن وحدة ضمان 

 الطريق إلى االعتماد... الجودة

وحدة متابعة الخريجين 
  بالكلية

 

 

 
 

 
تهدف وحدة متابعة الخريجين إلى إيجاد 
آليات تواصل مستمرة مع خريجي الكلية 

سوق لبناء قاعدة بيانات للخريجين لحاجة 
العمل المحلى واإلقليمي والمشاركة الفعالة 
للخريجين فى جميع الفعاليات التي تنظمها 
الكلية والجامعة وتقديم الخدمات الالزمة 
لهم من برامج تدريب مستمر لتأهيلهم 
لسوق العمل وفرص وظيفية مقدمة من 
الشركات والمؤسسات الصناعية وملتقيات 

 .التوظيف
 

وحدة بعمل قامت ال ومنذ تأسيسها،
استبيانات للتواصل وتقديم فرص تدريبية 

بيانات ، كما أعدت قاعدة للخريجين
، بالشركات والمؤسسات الصناعية

استبيانات للمستفيدين إلبداء رأيهم فى و 
مراسلة ، كما قامت بخريجي الكلية

لتوفير فرص عمل وتدريب  الشركات
 .للخريجين

 

م توتيسيرًا لعمل الوحدة وتحقيق أهدافها، 
مخاطبة إدارة شئون الخريجين بكتاب من 

وكيل الكلية لشئون خدمة / .د.السيد أ
المجتمع وتنمية البيئة بشأن ضرورة 
تسجيل جميع الخريجين على البريد 
االلكتروني للوحدة شرطا الستخراج شهادة 
التخرج أو أى مستند من الكلية لتوسيع 

 .قاعدة البيانات
 

الوظائف اإلعالن عن كما تقوم الوحدة ب
البرامج الدول العربية وكذا عن المقدمة من 

التدريبية المقدمة من وحدة التدريب بالكلية 
 : نعلى موقع ملتقى الخريجي

http://graduates.mans.edu.eg/static
/graduates/Login.html  

 عتمادفة ومفهوم الجودة واالنشر ثقا

بعض الدورات التى يوفرها مركز الخدمات 
 و المعملية و العلمية الفنية

مركز الخدمات الفنية والمعملية تقدم وحدة التدريب ب

من الدورات فى المجاالت بالكلية مجموعة  والعلمية

قواعد  -دورات الشبكات  - دورات االتحكم)التالية 

دورات  -نظم تشغيل  -لغات برمجة  -البيانات 

 -دورات الهندسة المعمارية  -المدنية  الهندسة

 (دورات قسم األشغال العامة

 

 .لمتدربين شهادات معتمدة من الكليةلتمنح الوحدة و

  

 :للحجز واالستعالم

 انىثالدور ال -كلية الهندسة  -جامعة المنصورة 

  ياتالبرمج معمل هندسة - علوي

 

 :أو االتصال على

 1721داخلى 

 61610011010سامح فهمى .أ

 

 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

 .تحسين وتطوير نظم التعليم والتعلم .3

 .رفع كفاءة البحث العلمى وتنمية مواردة .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 

اب مع رسالة الكلية وأهدافها المعلنة، وكذلك اكتس

على آليات تقويم  ثقة المجتمع في خريجيها بناء  

 من خالل إطار عمل مستقل معترف بها عالميا  

 .ومحايد

تتمنى النجاح أســـــرة التحــرير 
ية بداوالتوفيق للطالب في 

ن العام ول مالفصل الدراسي األ
  م2102/2102األكاديمي 

 
م كوتجدد الدعوة لمشاركت

الفعالة في أنشطة الكلية 
  المختلفة

 العدد

 سبتمبر
2102 

14 
FF        EE        MM        UU  

 

 رسالة الكلية
الكلية مؤسسة تعليمية حكومية تستخدم العلم "

وكوادر بحثية من إعداد مهندسين  والمعرفة في

رامجها التعليمية طبقاً للمعايير القياسية خالل ب

 ".وإتاحة خدمة مجتمعية ترضي المستفيدين

  471تم اعتماد رسالة الكلية بمجلس الكلية رقم  

 .11/16/7616بتاريخ 

 

 رؤية  الكلية
الخمس سنوات القادمة تسعي كلية الهندسة خالل "

المحلي المجتمع وإرضاء كتساب ثقة اإلى 

قليمي، وأن يكون مشهوداً لها بالمصداقية واإل

" .والتميز لمخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية

  471تم اعتماد رؤية الكلية بمجلس الكلية رقم 

  .11/16/7616بتاريخ 

 

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

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

 

 2102 أكتوبر
 

 الخميس األربعاء الثالثاء ثنيناال األحد السبت
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 اللجان المنبثقة عن وحدة اجتماعات   

 .مان الجودةض 

  .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 بيقيعد تط
، القيادات الجامعية في تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعةدور ونستكمل في هذا العدد استعراض  والعاملين،

  .لجودةدور المجتمع والمعنيين باألمر فى منظومة اثم نبدأ في إلقاء الضوء على 
  

 :دور القيادات الجامعية في تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة(: تابع) -3

 .الطالبي وطرق الدعم التعليمية العملية عن متكاملة معلومات يتضمن أن على للطالب دليل إصدار -

 .المتفوقين للطالب خاص برنامج المتعثرين، مع وضع الطالب مع للتعامل سياسة وضع -

 .بالكلية األكاديمي لإلرشاد لمتكام نظام وضع -

 .المختلفة بالطرق والدعم الطالبي النشاط مجال في الكلية  سياسة إعالن -

 .العمل سوق احتياجات تلبية بغية المناهج وتطوير تحديث مواصلة -

 .العالية الكفاءات ذوي من التدريس هيئات أعضاء استقطاب -

 .لخإواإلنترنت،  تكنولوجيا المعلومات والحاسوباالستفادة من الوسائل التعليمية واسعة االنتشار، ك -

 .متابعة وتحديد المتطلبات المفّضلة الحتياجات أصحاب العمل والمعنيين باألمر -
 

 :دور المجتمع والمعنيين باألمر فى منظومة الجودة -4

ر، وهم ماألن بييالمجتمع والمعنقبل البدء في إلقاء الضوء على هذا الدور المهم، نقدم نبذة عن المقصود ب
الجهات أو الهيئات التي تهتم بأن يتخرج الطالب ولديه المهارات التي تؤهله لسوق العمل : باختصار

 أو جوانبها التعليمية فى سواء بالمؤسسة مباشرة غير أو مباشرة صلة لهم من كل بالمستوى المطلوب، وهم 

القيادة  –الطالب  –األستاذ )المؤسسة  لداخ من لدور المعنيين اإلشارة سبق وقد .البحثية أو المجتمعية
 من هم المعنيون باألمر من خارج المؤسسة؟: يأتي السؤالواآلن ، (الجامعية

 

 المثال المؤسسة، وعلى سبيل وأنشطة الخريج بعمل يرتبطون من هم المؤسسة خارج من باألمر المعنيون

 المحلى المجتمع -الخريجون  يقصدها التى التوظيف جهات -العمل  أصحاب -المهنية  النقابات أعضاء

: هي مستويات ثالثة خالل من تلخيصه ويمكن التعليمية، العملية جودة في محوري هؤالء إلخ، ودور...
 .التنفيذ، ومستوى المتابعة التخطيطي، و مستوى المستوى

 يتبع في العدد القادم

 الصفحة الرابعة  -  2102  -  سبتمبر  - عشر  الرابعالعدد 

 2102لعام  جامعةالجوائز 
   

وافق مجلس جامعة المنصورة على إعالن 
 –التقديرية )نتيجة جوائز الجامعة 

اإلبداع  -التفوق العلمى  –التشجيعية 
أحسن  -مي فى مجال العلوم األساسية العل

أحسن الرسائل  -الرسائل لدرجة الدكتوراه 
للعام الجامعي ( لدرجة الماجستير

2100/2102. 

 ،محمد فرحات عثمانحصل الدكتور وقد 
بقسم الرياضيات والفيزياء المدرس 
بالكلية على جائزة الجامعة  الهندسية

كتوراه، كما حسن الرسائل لدرجة الدأل
، محمد نصر ئإيمان هانالمهندسة حصلت 

الممدرس المساعد بقسم الهندسة المعمارية 
حسن الرسائل لدرجة الجامعة ألجائزة على 

 .الماجستير

تتقدم وحدة ضمان الجودة بالتهنئة و 
للفائزين وتتمنى لهما ولكل السادة الزمالء 

 . والتفوق مزيدًا من النجاح

 

 

 
 

 

 

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

 05510: الرقم البريدي
 :تليفون

7744460-656 (1770 )
7744165-656 (1770) 

 656 – 7744026:فاكس

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسابقة فى األبحاث والمبتكرات لطالب 

فى مجاالت العلوم الطبيعية تعلن اإلدارة العامة لرعاية الطالب عن مسابقة في األبحاث والمبتكرات 
" المؤتمر العلمي األول ألبحااث وابتكاارات طاالب الجامعاة" واإلنسانية والتطبيقية للمشاركة بها في
 1666وتبلا  قيماة الجاوائز األولاى ، 7610ابريل  12 – 15والذي يعقد بالجامعة خالل الفترة من 

كال أخارى قيماة ثاالث جاوائز ، وهجنيا 066كال منهاا قيمة الث جوائز لكل جائزة، بينما تخصص ث
باددارة  ،15/7/7610يتم تسليم ملخصات األبحاث والمبتكرات فاي موعاد يايتاه ، وجنيه 466منها 

النشاااااط العلمااااي والتكنولااااوجي باااااإلدارة العامااااة لرعايااااة الطااااالب أو علااااى البريااااد االلكترونااااي 
muvpsa@mans.edu.eg. 

 

 دعوة السادة أعضاء هيئة التدريس إلي استخدام أنظمة إدارة التعلم االلكتروني 

لسادة أعضاء هيئة التدريس إلي استخدام أحد أنظمة إدارة التعلم ادة التعليم االلكتروني دعت وح
إلنشاء وإدارة وإتاحة جميع المقررات الدراسية ويتم من خاللها عرض " Moodle"االلكتروني 
 –عروض تقديمية  –نصوص "المصادر التعليمية الخاصة بالمقرر سواء كانت العديد من 
وإتاحة " يير ذلك... –روابط مهمة  –اختبارات االلكترونية  –أنشطة تفاعلية  –فيديوهات 

التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطالب من خالل المنتديات ويرف الحوار ومتابعة كافة 
ب الطالب وكذلك نتائج االمتحانات وكشف درجة الغش بين التقارير الخاصة بحضور وييا

: عبر البريد االلكترونيها و مراسلتللوحدة أالطالب، وعلي الرايبين في التقدم 
Elearning@mans.edu.eg والتعرف 61671765104: على الهاتفاالتصال هاتفيا  ، أو ،

: على اإلنترنت التعليم اإللكتروني المعلومات من خالل موقع وحدة على مزيد من
http://mansvu.mans.edu.eg. 

 

 

 تعيينات جديدة بالكلية

إيمان . بتعيين د 10/1/7617بتاريخ  445صدر قرار عميد الكلية رقم 
قسم هندسة الغزل والنسيج، مديرة المدرس ب -محمد محمد الشحات 

  -فوقية فهيم إسماعيل ./ د.لمكتب الشكاوى والمقترحات بالكلية بدال  من أ
 . رئيس مجلس قسم هنسة الغزل والنسيج

  

 

 

 

 

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://graduates.mans.edu.eg/static/graduates/Login.html
http://graduates.mans.edu.eg/static/graduates/Login.html
http://www.mans.edu.eg/qau
mailto:muvpsa@mans.edu.eg
mailto:Elearning@mans.edu.eg
http://mansvu.mans.edu.eg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 قيااااااالفر زياااااااجاااااااامزة التم
 ةياابهندساة المنصااورة برعا

 ”رسيساو“مؤسسة 

بهندسة المنصورة " inspire"فاز فريق 
بجائزة التميز في تطبيق مشاريع التخرج 

إحدى المسابقات التي ينظمها برنامج جوائز ب
كثر أفي  يتم تطبيقه، والذى "المبتكر الشاب"

كلية في جميع أنحاء مصر، ويتلقي  76من 
فكرة  044على  ما يزيد البرنامج سنوياً 

 .مبتكرة
 

تمت المسابقة برعاية برنامج البحوث وقد 
والتنمية واالبتكار ومؤسسة ساويرس للتنمية 
االجتماعية وشركة موبينيل وجمعية نهضة 
المحروسة وحصل الفريق على جائزة مالية 

 .جنيهاً  7444وقدرها 
  

وتخضع المشاريع المقدمة لعملية تقييم شامل 
ذوي الخبرة باإلضافة من قبل باحثين من 

إلى مجموعة من الممارسين والمتخصصين 
رف على ، وقد أشفي مجال البحث والتطوير

، عبد الحميد فوزى ابراهيم. دالمشروع 
ويتكون الفريق من  ،المدرس بقسم الحاسبات

: هم، و ثمانية طالب بقسم الحاسبات والنظم
مرام جمال ، عالء الدين مجدي عبد الباقي

أيمن جالل ، ر حسين معوضسمي، اسماعيل
أحمد السيد ، أمنية السيد حندق، يونس
زينب ، و أحمد محمد عبد الخالق، حافظ

 .ابراهيم عيد
 

وتقوم فكرة مشروع علي تصميم ذراع آلية 
قابلة للتعلم مزودة بنظام يمكنها من الرؤية 

(Vision System) ، ويهدف إلي استخدام
لة تقنيات الذكاء االصطناعي وطرق تعلم اآل

في إنتاج أذرع آلية عالية الجودة والكفاءة 
وقابلة لالستعمال في العديد من التطبيقات 

 .الصناعية
 

ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في 
استبدال االنسان في العمليات الصناعية 
التكرارية مثل عمليات الطالء والتي بعضها 
يسبب األمراض علي المدي البعيد وأيضا 

 .إلنتاجية في المصانعزيادة الكفاءة ا

 :أخالق وآداب المهنــة
 (6)مسئولية مشتركـــة 

واضحححححت، وكتابحححححة البححححححث بتفاصحححححيل 
كافيححححة تمكححححن البححححاحثين مححححن إعححححادة 

 .التجارب والتحقق من النتائج

المؤلفحححححححات  تححححححححديث البيانحححححححات فحححححححي -
المقحححررة علحححى الطحححالب حتحححى يلمحححوا 

 .باألوضاع الحديثة المحيطة

 
مسؤولية اإلشراف على الرسائل 

 العلمية
 

هناك قواعد أخالقية تحكم عملية 
اإلشراف على الرسائل العلمية، وتتمثل 

 :في النقاط التالية
التوجيحححححححه المخلحححححححص واألمحححححححين فحححححححي  -

قرار موضوع البحث  .اختيار وا 

لعلميححححححححة المقننححححححححة تقححححححححديم المعونححححححححة ا -
للطالحححب والتحححي ال تكحححون اكثحححر ممحححا 
يجححححححححححححب فححححححححححححال يتحمححححححححححححل الطالححححححححححححب 
مسؤوليته، وال تكون أقحل ممحا يجحب 

 . فال يستفيد الطالب من أستاذه

تنميحححة قحححدرات الطالحححب علحححى تحمحححل  -
مسحححؤولية بحثحححه وتحليالتحححه ونتائجحححه 

تحححححدريب  .واالسحححححتعداد للحححححدفاع عنهحححححا
الطالححححححححب علححححححححى التقيححححححححيم المسححححححححتقل 

ر أثنححاء تنفيححذ البحححث واالختيححار الححح
 .على أن يتحمل نتيجة قراره

 

 يتبع في العدد القادم

البححححححوث والمؤلفحححححات، فحححححال ينسحححححب 
الباحححححححث لنفسححححححه إال فكححححححره وعملححححححه 
فقححححححححط، ويجححححححححل أن يكححححححححون مقححححححححدار 
االسحححححححتفادة محححححححن آخحححححححرين معروفحححححححًا 
ومحححححددًا، فمححححن مقتضححححى أخالقيححححة 

در األمانحححححة العلميحححححة توثيحححححق المصححححح
بالدقححححححة تحححححححرزًا عححححححن التححححححورط فححححححي 

 .منافيات أخالقية

فحححححححي االقتبحححححححاس يجحححححححب أن يكحححححححون  -
المصحححدر مححححددًا وواضححححًا ومقحححدار 
االلتبححححاس مفهومححححًا بححححدون أي لححححبس 
أو غمححوض، لححذا تعححد مسححألة الدقححة 
فححححي نقححححل أو بيححححان أقححححوال اآلخححححرين 

 .قضية حساسة جداً 

عحححدم بتحححر النصحححوص المنقولحححة بمحححا  -
 يخحححل بقصحححد صحححاحبها سحححواء كحححان

 .ذلك بقصد و بغير قصد

فحححححححي البححححححححوث المشحححححححتركة، يجحححححححب  -
توضحححححيت أدوار المشحححححتركين بدقحححححة، 
واالبتعحححححححاد عحححححححن وضحححححححع األسحححححححماء 

 .للمجاملة أو للمعاونة

يجحححب جمحححع البيانحححات بعنايحححة ودقحححة  -
دون تحيز من جانب البحث، فحإن 
البحححححث العلمححححي األمححححين يسححححتدعي 
التعامحححححححل محححححححع الفكحححححححرة دون نظحححححححر 

 .ألسماء أو أشخاص

انات فحححححححححي ححححححححححححححححححححم البييجحححححححححب تقحححححححححدي -
 لحححححححححححشك

تواصل النشرة استعراض مقتطفات 
من الدليل الذي أعدته الكلية تحت 

دليل األخالق المهنية،  –عنوان 
حيث تم التعريف بأهم خصال 

ث العلمي، والتي حأخالقيات الب
، Accuracyتتضمن الدقة 

، Responsibilityوالمسؤولية 
، Integrityواألمانة العلمية 

، Collaborationوالتعاون 
، Anonymityوسرية المعلومات 
، Objecivityوالموضوعية 
الذي يمكن  –ويحدد الدليل 

االطالع على محتواه بالكامل من 
: خالل الرابط التالي
http://www.mans.edu.eg/qau 

القواعحححححححد الواجبحححححححة فحححححححي السحححححححلوك  -
المتوقحححع فحححي شحححأن البححححث والتحححأليف 
العلمحححححي واإلشحححححراف علحححححى الرسحححححائل 
العلميححححححة وعالقححححححة الملكيححححححة الفكريححححححة 
بالبححححححححث العلمحححححححي، وتححححححححدد النقحححححححاط 
التاليححة بعضححًا مححن أخالقيححات البحححث 

 :العلمي
 

توجيه البحوث لما يفيد المعرفة  -
لمجتمححححححع واإلنسححححححانية كححححححالتزام وا

 .أخالقي أساسي

  ححححة في تنفيحححححححححححححذححححاألمححححححانحححة العلمي -

 

 خحححالل األقسحححام لكحححل الفنحححي الحححدعم -
 توصحححححححححححيف واسحححححححححححتحداث إعحححححححححححداد

 الدراسحححححححححححية والبحححححححححححرامج المقحححححححححححررات
 البحححححححرامج تقحححححححارير إعحححححححداد وخحححححححالل

 لمرحلحححححححححة الدراسحححححححححية .والمقحححححححححررات
 .العليا الدراسات

 البحححححححححرامج تبنحححححححححى آليحححححححححاتوضحححححححححع  -
 األكاديميحححححححححة رللمعحححححححححايي الدراسحححححححححية
 لمرحلحة NARS القومية القياسية
 .العليا الدراسات

 الححتعلم نظححام لتفعيححل آليححاتوضححع  -
 .الذاتى

 تقححويم أسحاليب لتبنححى آليحاتوضحع  -
 .ومعتمدة محدثة

 السحححححححتراتيجية الدوريحححححححة المراجعحححححححة -
 .والتعلم التعليم
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 ورسحححححالة رؤيحححححة تححححححديث آليحححححات عمحححححل -
 .الكلية

 القيححححححححادات الختيححححححححار اآلليححححححححات عمححححححححل -
 .أداؤهم لتحسين والخطط األكاديمية

 للمؤسسحححححححة أخالقحححححححى ميثحححححححاق اعتمحححححححاد -
  .تنفيذه ضمان آليات وعمل
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التةدريس والدراسةات العليةا والبحة  

 العلمى

 .للكلية العلمى البحث خطة إعداد -

 الدراسحححات خطحححة تححححديث آليحححات عمحححل -
 .للكلية العليا

 .العلمى البحث تشجيعل اآلليات عمل -

 .بالمؤسسة التميز أوجه تعزيز -

 ألعضحححححاء المطلوبحححححة النسحححححب إسحححححتيفاء -
 فححححى المعاونححححة والهيئححححة التححححدريس هيئححححة

 مححع للتعامححل المختلفححة العلميححة األقسححام
 .الزيادة أو العجز

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

يـــة داخل ةلجنـــتشـــكيل إحـــدى عشـــرة 
، ضمت  السـادة وحدة ضمان الجودةب

منسقي األقسام العلمية باإلضافة إلـى 
مجموعـــة أخـــرى مـــن أعضـــاء هيئـــة 
ـــ    ـــة، وذل ـــدريس باألقســـام المختلف الت

، م2100/2102للعـــــــــام الدراســـــــــي 
في تعريف القارئ بهذه تسهم النشرة و 

 :اللجان ومهام كل منها
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 تراتيجيةسحححححححححححححاال الخطحححححححححححححة تححححححححححححححديث -
 .للمؤسسة

 .الجامعة بخطة الكلية خطة ربط -

 الهيكحححححححححححل تحححححححححححديث آليحححححححححححات عمححححححححححل -
نشحححححاء للكليحححححة التنظيمحححححى  الوححححححدات وا 
 .الجديدة

 ...سؤال وجواب

 يمتاز هذا الملف كأداة تقويم للطالب بأنه -
لالتصال بين المدرس يعد وسيلة فعالة 

مهتم بتقويم مستوى  وكلوالطالب 
من الطالب والمدرس  يمنح كال  واإلنجاز، 

 .عبر الزمنز نجااإلفرصة لمتابعة تحسن 

هذه الطريقة في التقويم تحتاج إال أن  -
إلى وقت وجهد كبيرين سواء من الطالب 
أو من عضو هيئة التدريس، وخاصة أن 

عة دقيقة الطالب يحتاج إلى تغذية راج
وشاملة ومستمرة عن كل ما يقدمه في 

 .ملفه

 

 

اختيار مجموعة  "ملف الطالب"ـ بيقصد  -
من منتجات الطالب تكون بمثابة أمثلة على 

 .كل نوع من األعمال التي يقوم بها

ا الملف أداة تقويم مستمرة ذيمثل ه ،بهذا -
الب؛ حيث يمكن إضافة مواد جديدة للط

باستمرار لما يحتويه الملف مع تقدم الطالب 
 .في برنامجه الدراسي

يعتمد نجاح استخدام هذا الملف على  -
التعليمات التي تحدد ما يجب أن يحتويه 

 .الملف ومعايير التقويم المستخدمة
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صدر قرار مجلس  -
 محمدالدكتور الجامعة بترقية 

، غصوب سعفان موسى
األستاذ المساعد بقسم 

انيكية إلى الهندسة الميك
تاريخ درجة أستاذ ب

، وتتقدم أسرة 04/9/2402
وحدة ضمان الجودة لسيادته 
ولقسم الهندسة الميكانيكية 
بخالص التهنئة واألمنيات 

 .بدوام التقدم
 
 

 

تنعي أسرة وحدة ضمان  -
. د.أوكلية الهندسة الجودة 

 ،فيصل فهمى جمعه عريض
هندسة قسم بالمتفرغ  ستاذاأل

تغمد اهلل ؛ يةالقوى الميكانيك
والمغفرة،  ةالفقيد بواسع الرحم

الصبر  ههله وذويألهم أو 
  .والسلوان
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