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 الخطاااااااة إعاااااااداد لجناااااااة لقاااااااا 
بالكلٌااة مااس السااادة   اإلسااتراتٌجٌة

  أعضا  هٌئة التدرٌس
الكليع  اللاعا   عميعدافتتح أ.د/ محمد السعييد 

اإلستراتيجي  المسعتابلي   بشأن إعداد الخط 
دار اللاععععا  ا. 2018- 2017للكليعععع  ليععععا  

السادة أ.د/ مجعد  السعيداو  اتسعتاق باسع  
الهندسععع  الكهربيععع د أ. .د/ إبعععرا ي  بعععدران 

من  21مدير الوحدة. وقلك فى يو  االتنين 
خطعع  طموحعع  وا ييعع  تتوافعع  معع  . الشععهر

خطعععع  الجاميعععع د وأن تحععععدد لهععععا مي انيعععع  
لتنفيق اد كما تحدث عن اليملي  التيليميع  د 
والميامعععععت ومسعععععتوا أدااهعععععا واسعععععتكمات 
الااععععاا والمعععدرجاا ف عععية ععععن أ ميععع  
االنتهعععا  معععن إععععداد  اععععدة بيانعععاا للبنيععع  

 GISالتحتيعععععع  للكليعععععع د وتفييععععععت وحععععععدة 
 الفترا ي.الموجودة بالميمت ا

كمعععا تحعععدث سعععيادتت بشعععأن ا تمعععا  اإلدارة 
اليليا باستكمات البني  التحتي  لمبعاني الكليع  

 معت الكيميعا دمعن يعيان  وتعرمي  ومنهعا مي
 ووحدة الورش

 

 الكلٌااااة لطاااا   الكلٌااااة عمٌااااد تكاااارٌ 
 دوري فاً  أولى مراكز على الحاصلٌن
 الجـامعة

كر  السيد أ.د/ محمعد السعييد عميعد الكليع  طعي  
الكليعع  الحايععلين علععى مراكعع  أولععى فععي دور  
الجـامي  لألليا  الجـماعي  والفرديـ  وقلعك يعـو  

بااعععع  أ.د/ السعععييد  2016ديسعععمبر  13الثيثعععا  
عاشعور بح ععور السععيد أ.د/  شععا  عرفععاا وكيععت 

وال ميععت أ/ أحمععد  الكليعع  لشععاون التيلععي  والطععي 
أبو الخـير مساوت النشاط الريا ي بإدارة رعايع  

 الطي  بالكلي .
حيث أشاد سيادتت بعادااه  المتميع  متمنيعاة لهع  كعت 
التوفيعع  والتر ععي ودععع  إدارة الكليعع  لهعع  وتععوفير 
جمي  احتياجعاته  معن ميبعأ وأدواا ف عية ععن 
الدع  المينو  ومؤكداة على  رورة أال يتيرض 

طه  الريا ععي معع  التحيععيت الدراسععي لكععت نشععا
 منه .

 
تقرٌر الملتقى رجال االعمال والصناعة 

 بالكلٌة
 

 
تحا رعاي  السيد أ.د/ محمد السييد عميد الكلي  
وريادة السيد أ.د/ ما ر عبد الر ا  وكيت الكلي  

ديسمبر فيالياا ملتاى  19أ يما اليو  االثنين 
 اتعمات واليناع  الق  شرفرجات 
 افتتح.لفيف من رجات اليناع  المحلي بح ور
  ا  الق     الرا عبد ما ر /د.أ الممتاى
 ربط  وو الممتاى من اتساسي لهدفا بتو يح

 اتمر اليمت وسو   باليناع   اتكاديمي لي التي
 التي تورسالت  الاطاع رؤي  م  يتف  الق 
 المجتميين من كي م  التوايت في خصلتت

 اهممي التياون فرص لتي ي  يميلواإل  يلالمح
 إستراتيجي  الخط  لمحاور هسياد عرض حيث
 ا مهاو البيا  وتنمي  المجتم  خدم  شاون لاطاع
 /د. .أ السيد أما  دللكلي القاتي  الموارد تنمي 

 بالكمي  الجودة  مان وحدة مدير ابرا ي  بدران
 المجتميي  المشارك  بأ مي  كلمت  استيت فاد

 ث  التيليمي  اليملي  تطوير في اليناع  لرجات
 من اعتماد ا بيد الكلي  التجا اا سيادت  عرض
 يناير في واالعتماد للجودة الاومي  الهيا   بت

  ياأ عملي  مراجي   أ مي  ومدا الما ي
 نااب  م  التياون خيت من المجتميي الر ا

 اتعمات وأيحا  اتمور وأوليا  المهندسين
 رهيظ  اليمت سو  احتياجاا راس د عن ف ية 
 لمرحل  التيليمي  البرامج الاح  تحديث في

  البكالوريوأ
 

 الخطة إعداد  لجنة  لقا 
بالكلٌة مس أعضا    اإلستراتٌجٌة

  الجهاز اإلداري
تحععا رعايعع  السععيد أ.د/ محمععد إبععرا ي  
السعععععييد عميعععععد الكليععععع د وريعععععادة أ. .د/ 
إبععععرا ي  بععععدران مععععدير وحععععدة  ععععمان 
الجععععودةد وح ععععور السععععيدة أ/ مديحعععع  
إسماعيت الااا  بيمت أمين الكلي  ت  عاعد 
لاععا  لجنععع  إعععداد الخطععع  اإلسعععتراتيجي  
بالكليععع  مععع  السعععادة اإلداريعععين بالكليععع د 

 23وقلععك ظهععر يععو  اتربيععا  الموافعع  
 2016نوفمبر 

مجموع  معن المحعاور المتيلاع    بحث ت
بالجهععععا  اإلدار  ومنهععععا يليعععع  اختيععععار 
الايععاداا اإلداريعع د ومنا شعع  ناععاط الاععوة 
وال عععيف بهعععاد حجععع  الجهعععا  اإلدار  
ومعدا مناسععبتت لعألدوار الموكلعع  لعت مععن 
عدمتد  رورة اليمت على إيجاد بعداات 
وإعععداد يععف ثععاني يكععون  ععادراة علععى 

 مستابية. تحمت مساولياا وأعبا  اليمت

 

لقا  لجنة إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة 

 الهٌئة المعاونةبالكلٌة مس السادة 
السعييد  إبعرا ي حا رعايع  السعيد أ.د/ محمعد ت

عميعععد الكليععع د وريعععادة أ. .د/ إبعععرا ي  بعععدران 
مععدير وحععدة  ععمان الجععودةد وأ. .د/ ميرفععا 
أبو الخير ناا  معدير الوحعدة تع  أمعأ االثنعين 

 2016نوفمبر  28
أدار اللاعععععا  السعععععادة أ.د/ مجعععععد  السعععععيداو  
اتستاق باسع  الهندسع  الكهربيع  وراعيأ الاسع  

ر وحععدة اتسععب د وأ. .د/ إبععرا ي  بععدران مععدي
 ععمان الجععودة حيععث تعع  بحععث مجموععع  مععن 
الميايير المتيلا  بالهياع  المياونع  ومعن أ مهعا 
تدري  وتنمي   دراا الهيا  المياون د التيامت 
م  الفااض واليج  في الموا ن د مدا ميام  
التخيعععص اليلمعععي للماعععرراا التعععي يشعععارك 
المييعععععدون فعععععي تدريسعععععهاد ميعععععايير التايعععععي  

للثععععوا  والياععععا   و ععععرورة و عععع  يليععععاا
كنتيجعع  لتطبيعع  ميععايير تايععي  الهياعع  المياونعع  
ف ععية عععن ميععرفته  لمععا لهعع  مععن حاععو  ومععا 

 .عليه  من واجباا
 

 

 موقس اإلنترنت:    

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

 بالكلٌة التدرٌ  وحدة
 داخعت الطعي  إتحعاد أع عا  مع  باالشعتراك eventsفياليعاا إ عمعت.اونييعن امتحانعاا ليمعت وقلعك الكليعاا جمي  م  بالتياون الوحدة تاو 
 التعدريأ  ياع  وأع ا  المياون  والهيا  والموظفين والخريجين الطي  لخدم  البشري  التنمي  دوراا نشاط إلدخات بروتوكوت عمت.  الكلي 
 للتعدري  المتفعو ين للطلبع  معنح وعمعت والخبعراا التعدري  لتبعادت بالعدلتا الكهربا  شرك  م  بروتوكوت وعمت التيا د    .الكلي  وخارج داخت
 .المحط  أجه ة على اليملي

 

      الجودة ضمان وحدة
 الهندسة كلٌة

 .  الثاني الدور اإلدارةد مبنى
 35516: البريد  الر  

 :تلٌفون
2244403-050 (1226 )2244105-050 (1226) 

 050 – 2244690:فاكس

 أسرة التحرٌر

 / إبراهيم عبد الغفار بدرانم.دا.

 أبو الخيرميرفت / م.دا.
 م/ مريم ممدوح مكرم

 



 

 

     وال 
  

             
نشرة 

لصفحة ا  –ربع سنوية تصدر عن وحدة ضمان الجودة 
 الثالث

 

      الصفحة الثانية  -  6102  -ديسمبر    - لعشرين 

                   
 لصفحة الثالثا  –نشرة ربع سنوية تصدر عن وحدة ضمان الجودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةالثاني ةالصفح  –                    2016  -ديسمبر    -العدد الثانى والعشرين  
 

فعاليات مجلس كلية الهندسة ضمن 
جامعةةة المنرةةيوم يةةيي ا  نةةين  –

جلسةة  2016نةيفمرو  14الميافق 
( قةةةةاي السةةةةيد ا سةةةة ا  502وقةةةةي  

الةةةدك يو ح م مةةةد مرةةةواديي السةةةعيد 
عميد الكلية ر كويي كةً  مةن السةادم 
ا سةة ا  الةةدك يوح مرةةواديي مرةةواديي 
الشةةةوقايأل ا سةةة ا  ردسةةةي دندسةةةة 

الةةةةةدك يوح الدةةةةةيأل الميكانيكيةةةةةة  ي
م مةةةد م مةةةيد عةةةي  المةةةدوس 
ردسةةةةي دندسةةةةة الدةةةةيأل الميكانيكيةةةةة 
لديودما الراوز يالم ميز في مجال 
الر ةةةل العلةةةي  ي لةةةك رادةةةدا  كةةةل 

دوع الكليةةةة يشةةةهادم  دةةةديو منهمةةةا 
 ي دديوا  لنريغهما رهما ا  فا   

 كةةةويي الةةةدك يو   العلمةةةي الم فةةةود 
ردةةةةواو  عيينةةةة   ا  فةةةةا الشةةةةوقاي  

أسةة ا ا  راع رةةاول أيل أسةة ا  جةةامعي 
رجامعةةة المنرةةيوم  ةة ي  وقي ةة  عةةن 

ل ةةةا ت  20طويةةةق  طريةةةق المةةةادم 
ال ميةةز العلمةةة   يةةةل  مةةةت  وقي ةةة  
نظةةةةوا  لنشةةةةول جميةةةة  أر ا ةةةة  فةةةة  
مجةةةةًت ديليةةةةة  ات  ةةةة  يو عةةةةالي 
 يل  ي ف ص جمية  ا ر ةال عةن 
طويةةةةةق ي ةةةةةدم المك رةةةةةة الوقميةةةةةة 

للجامعات  يكة لك رالمجلس ا عل  
 ةةي ف ةةص المجةةًت ال ةة   ةةي النشةةو 
رهةةا فضةةً  عةةن أن للةةدك يو مرةةواديي 

منشةيو  علمةير ةل  75الشوقايأل 
  يم لية  ف  مجًت ديلية

 عيين  مديوا  لموكز الرناعات 
   الرغيوم يالم يسطة

السعيد عميد  كما قاي السيد أ دح م مد
م مد م ميد  الكلية ر كويي الدك يوح

عي  المدوس ردسي دندسة الديأل 
الميكانيكية لجهيدل في النشو العلمي 
المميز ي ريل سياد   عل  جائزم 
المو يي أ دح فيز   سين  ماد في 
مجال ال كنيليجيا النييية ي لك لنشول 

أر ال في  ًل سنيات م  الية  3
الهيئات يا فواد كيا دم من جيائز 

    2015لعاي
د ا يقد أكد سياد   عل  مشواف  عل  
أك و من فويق طًري  يمنها مساردة 

 فيوميً العالمية للطًب

 

عل   الوغي  من  نيع  المداخل 
المخ لفة المس خدمة  عالميا  ف  
عملية ال دييي يا ع ماد للمؤسسات 

المداخل  لال عليمية    فان جمي  د 
  فق عل  المضمين ال أل  يجب ان 

  فان  يا ع مادي  يأل علية ال دييي 
 دوو ان   م يو عملية  دييي 
ياع ماد كليات يمعادد ال عليي العال  
ف  جمهيوية مرو العورية  يل 

 12مجميعة من المعاييو عدددا 
معياوا يلكل منها عدد من المؤشوات 

 رإجماليمؤشوا  11ي  4ي وايح رين 
 :ال اليمؤشوا ي لك عل  الن ي  89

 ا س وا يجي: ال خطيط 1معياو 
 : الديادم يال يكمة2معياو 
 : اداوم الجيدم يال طييو3معياو 
: اعضا  ديئة ال دويس 4معياو 

 يالهيئة المعاينة
 اإلداو : الجهاز 5معياو 
 : المياود المالية يالمادية6معياو
: المعاييو ا كاديمية 7معياو 

 يالروامج ال عليمية
 : ال دويس يال عليي8معياو 
 : الطًب يالخويجين 9معياو
: الر ل العلم  يا نشطة 10معياو 

 العلمية
 : الدواسات العليا   11معياو 

المشاوكة المج معية  :12معياو  
 ي نمية الريئة

 االعتماد ومؤشرات معايير 
 (2015 -  ا رداو ال الل 

 

 

 
 

 

الددي  ي ريل  عل  الموكز  خالص ال هاني لفيز فويق الكلية لكوم
ك س الرطيلة للديوم الوياضية للسادم أعضا  ديئة ال دويس ل ا ي

يالجديو رال كو رعيد الفويق لنهائي  .يمعاينيهي يالعاملين رالجامعة
رضورات الجزا  ديوم العاملين رجامعة المنريوم رعد الفيز 

ال وجي ية علي فويق موكز الراطنة ي  دل  للمراوام النهائية أماي 

الديوم   ت وعاية السيد أ دح م مد أقيمت   فويق موكز ا يواي
الدنايأل وئيس جامعة المنريوم  يالسيد أ دح زك  زيدان نائب 

وئيس الجامعة  يضي فويق دندسة كل من السادم د م مد عردالعظيي 
ئل رديق ي د  يليد وسًن ي د  م مد جاو العلي ي د  م مد ي د  يا

 "  ميسي    اوس مومي( ي ي  م مد أري النجا

 

 

جامعة المنريوم ييي ا  نين الميافق  –فعاليات مجلس كلية الهندسة عل  دامش 
السيد ا س ا  الدك يو ح م مد مرواديي ( قاي 503جلسة وقي   2016ديسمرو  12

السعيد عميد الكلية ر كويي كً  من السادم ا س ا  الدك يوح م مد نريل سعد الدين 
  ررو  ا س ا  ردسي دندسة الديأل الميكانيكية يمديو رونامج الميكا وينيك

 مد نريل   في الرداية أشاد السيد أ دح عميد الكلية رالديو الراوز للدك يوح م السارق
ررو  في معداد الليائح ال ي سادمت في منشا  " رونامج الميكا وينيك" ك  د 
الروامج المميزم رالكلية فضً  عن جهيدل المشهيدم خًل ف وم مداو   ل  ا مو 

ال شييد رال ياز  م  رونامج  اإلقرال عل  ا ل  اق رالرونامج ال   ن ج عن  زيادم
دم رجهيد ا س ا ح أشوف الديب مديو عاي الكلية ا سرق قاي سياد   راإلشا يالرنا  

عن ف وم  يلي  لمنرر  يعن ديول الراوز يجمي  أعضا  الجهاز اإلداو  أ نا  
 اس عدادات الكلية لًع ماد م منيا  لسياد   كل ال يفيق يالسداد

 


