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و تبؤ مكانة متميزة بين كميات الهندسة  تساب ثقة المجتمع في خريجيهاخالل الخمس سنوات القادمة إلى اك رؤية الكلية: تسعى كلية الهندسة
 المصرية والعربية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     

تقرير عن        

بعنوان  ورشة عمل إجرائية  

 

" االعتمادتحقيق معايير   "  
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 عنواف الورشة:  " تحقيؽ معايير االعتماد"

 المحاضـــر:   أ.د/ إبراىيـ جار العمـ راشػد  

 الوظػيػفة:  أستاذ متفرغ بقسـ الرياضيات والفيزياء اليندسية 
 تاريخ الندوة :   يـو الخميس الموافؽ 3102/5/21 

 توقيت الندوة :  السػاعة الحادية عشر والنصؼ صباحًا 
 مكاف االنعقاد:  قاعػة أ.د/ رشػػاد البػدراوى 

 اجمالى عدد المشػاركيف :  )90( مشػارؾ : عدد )62( عضو ىيئة تدريس - عدد )38( موظؼ.
 أىػداؼ الندوة : 

.ؼ أوراؽالجودة توثيؽ ممارسات, وليست تستي. التأكيد عمى أف 0     

  جامعة المنصورةل ورسالة واألىداؼ اإلستراتيجيةية رؤ .التعريؼ ب3

مف خالؿ الشرح وتوزيع نموذج ورقى        كمية اليندسةورسالة ية رؤ . استعراض 2      
بداء آراء فرديػة مسػتقمة مف خالؿ                   يتضمف ما تنص عميو تمييدًا لتقييميا وا 

وزيعو في ورشة العمؿ القادمة عمى السادة الحضور.  طرح استبياف يتـ ت   

. التأكيد عمى أىمية الجودة واالعتماد في التعميـ.4        
 

  مػحاور الندوة :
 جامعة المنصورةل ورسالة واألىداؼ اإلستراتيجيةية رؤ .التعريؼ ب .0
 ورسالة كمية اليندسةية رؤ .التعريؼ ب .3
 شد الجودة في التعميـ؟لماذا نن؟ , و ما معنى ضماف جودة التعميـ .2

 ؟, وما ىي أىدافيا الرئيسيةة لضماف جودة التعميـ و االعتمادما ىي الييئة القومي  .4

    .جودة التعميـ فى تحقيؽ المؤسسة التعميميةو  تمعيةلمجا األطراؼ دور .5

 ؟نا تطبيؽ نظـ الجودة في كميت ما ىو مردود .6

 ما ىي معايير االعتماد التي حددتيا الييئة؟ .7

 ادة االعتماد مدة صالحية؟ىؿ لشي .8

 معايير االعتماد؟ ناماذا يحدث لو لـ تستوؼ كميت .9
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 التوصػيات:
.الجودة توثيؽ ممارسات, وليست تستيؼ أوراؽ. التأكيد عمى أف 0        

 . ضرورة التأكيد عمى متابعة الحضور واالستفادة مف مثؿ ىذه المحاضرات.3      

 الكمية مفدراسة وتحميؿ واستقراء رؤية ورسالة . ضرورة التأكيد عمى أىمية 2 
 خالؿ استبياف سيتـ طرحو فى ورشة العمؿ القادمة كأحد سبؿ المشاركة في     
 تعديميا وصياغتيا.     

 . رفع ىذه المحاضرات عمى الموقع االلكتروني لالستفادة منيا عمى نطاؽ واسع.4      
 

 تقييـ الحضور لمندوة:  
 .اضر ممتـز بموضوع الندوة المعمف عنو الحضور جيد والمح .0

 يؿ فيميا عمى جميع مستويات ػطة يسػريقة مبسػوع الندوة بطػتـ عرض موض .3

 السادة الحضور.   

تبيف أىمية موضوع الندوة مف حيث اإلقباؿ عمى الحضور وااللتزاـ بالوقت المحدد ليا والتجاوب  .2
 حضور.الممحوظ والمناقشة والحوار بيف المحاضر والسادة ال

 
                                                                                        

ئة  منسق الندوة                                                                        وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البي            

                 

        
العزب صوان  أ.د/ مجدي صالح                                                                      أ/ منى على الحضري     
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أثناء ورشة العمؿ أ.د/ إبراىيـ جار العمـ   
 

 

ورشة العمؿجانب مف السادة الحضور أثناء فعاليات   

 


