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الدةئااا  ونتاااائج الرضاااا الاااوئة ا لادةئااا  ا  ادةمةااا  
 :المعاون 

حصللل عرصللر رمللا ال ٌللادة  ومللد  الراللا عللر ال ٌللادة االدارٌلل  
 % الى 52بالكلٌ   على رسب   راا ومواف     تتراوح ما بٌر 

%   اما عرصر سلوك االدارة  العلٌا     متمثل  فى  ) عمٌد ،  75
والاٌئل   وكالء ، رئلٌ  سسل(    فلى التعاملل ملي الاٌئل  االكادٌمٌل  

المعاورللل     ف لللد حصلللل  عللللى رسلللب  رالللا ومواف للل  تتلللراوح ملللا  
التدرٌسللللٌ   %  وكللللعلك عرصللللر الجوارلللل  79% الللللى  69بللللٌر

والبحثٌلل   ومللد  تو ٌللي  االعبللاء التدرٌسللٌ  بوللكل عللادل  وتللوفٌر 
البحثٌل  والمولارك   البٌئ  المراسب   و التموٌلل  اال ( للمولروعا 

% ـلـ 30رالا  تتلراوح ملابٌر فى المؤتمرا   حصل على رسلب   
%  املللا  عرصللللر العمللللل الجمللللاعى فللللى المؤسسلللل  التعلٌمٌلللل  71

والعالس  بٌر ال مالء ومد  االالااد بلٌر الل مالء  ف لد  تراوحل  
 % 56% ــ 42رسب  الراا   ما بٌر 

، اما اخر هعه  العراصر عرصر الحواف  والمكافا   والدخل  

 د حصل على رسب   الوار   ومد  الراا عر سٌم  المرت  ف

 % 30% الى   24راا  ومواف    تتراوح ما بٌر  

جوائز جامع  المنصورة لعام 
2016 

حصد  كلٌ  الاردس  ــ  جامع  المرصورة على 
فلى مجلال العللو(   2016جوائ  علمٌل  لعلا(  4

الاردسللٌ   ، وعلللك  بعللد فحلل  االرتللا  العلمللى 
مر سبل اللجر  الموكل   ل الا  الدراسلا  العلٌلا 

 والبحوث وهى كاالتى :

 :جائزة ا بداع العاما 

 

أ. د / محمد ربٌل صبر  ) سس( هردس  ال و  

 المٌكارٌكٌ    

 جائزة الجامع  التشجةعة   

 

ا.د / ابراهٌ( ابراهٌ( الورساو  )سس( هردس  

 ال و  المٌكارٌكٌ    

 جائزة الجامع    حسن رسائل الد توراه  

 

د/ عمرو رفع  تركى )سس( الرٌااٌا  

 والفٌ ٌاء 

 جائزة الجامع  ألحسن رسائل الماجستةر  

 

(/ محمد ٌحٌى عبد الفتاح )سس( الرٌااٌا  

 والفٌ ٌاء  

 

 

 :لوئة ا لادةئ  ا دارة   بال اة نتائج الرضا ا   
ف د حصل عرصر معاٌٌر الت ٌٌ( وما ٌوتمل على مد  تاابق التخص  

والمؤهال  مي الوظٌف  الحالٌ   واتخاع معٌار الكفاءة  كأسا  االختٌار 

وترسٌ  ال ٌادا  االدارٌ  بوكل معلر  وت ٌٌ( اداء العاملٌر ٌ و( على 

العدل ا( ال  ومواركتك فى اتخاع  ال رار  على رسب  راا ومواف    

% اما عرصر التساٌال  المتاح   70% الى 33راوح ما بٌر تت

المعلوما  او اللوائح او ال وارٌر والتمتي باستخدا( للحصول على 

%اما عرصر 55% الى 29الرسب  ما بٌر  الحاس  االلى ف د تراوح 

الدورا   التدرٌبٌ  والتساٌال  اال م  والمعلر  لاا ومد   ال راع  

% 27تراوح  رسب  الراا ما بٌر   الفادة العملباهمٌ  هعة الدورا  

 % اما عرصر العالس  بٌر ال مالء والرؤساء  ومد  ابٌع 52الى 
العالس  بٌراما  واالحباا الع  ٌصٌبك مر سوء المعامل  وظل( الرؤساء 

  %64% الى 19فى العمل تراوح  رسب  الراا ما بٌر 

 

 موقع اإلنترنت:    

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

 الجودة ضمان وحدة
 الدندس   اة 

 .الثارً الدور اإلدارة، مبرى
 35516: البرٌدي الرس(

 :تاة ون
2244403-050 (1226 )2244105-050 (1226  

 050 – 2244690:فا س

 أسرة التحرةر

 ا.د.م./ إبراهيم عبد الغفار بدران
 ميرفت أبو الخيرا.د.م./ 

 م/ مريم ممدوح
 ا/ رانيا راضوان

 

  مؤشرات تقةم المقرر الدراسي

          

 2017/ 2016اوار   مؤورا  رتائج تحلٌل استبٌار ت وٌ( الم رر الدراسى  للفصل الدراسى االول   
 التى اورف  علٌاا وحدة امار الجودة بكلٌ  الاردس  جامع  المرصورة الى ر اا ال وة والاعف فى العراصرالتى 

 اوتمل  علٌاا استمارة االستبٌار وهى )الم رر / المحاار/ ساعا  التدرٌ  والمدرجا  /االمتحار والت وٌ(   والتى 
 تلخص  فى الر اا التالٌ  :

 لم ررا  الدراسٌ  على الجوار  الرظرٌ  الخالٌ  مر التابٌ ا  العملٌ  .ــ  تركٌ  أكثر ا1      
ـللـ  اللرورة تحللدٌث الم للررا  الدراسللٌ   بمللا ٌتراسلل  مللي متالبللا  العصللر والتكرولوجٌللا الحدٌثلل  ومواكبلل  سللوق العمللل   وتللوفٌر الكلٌلل   2  

 المٌدارٌ  الخارجٌ  .  للمراجي العلمٌ  المختلف  والدورا  التدرٌبٌ  تح  اورافاا  وال ٌارا 
 ــ  سل  امكارٌا  المعامل والورش مر اال  ومعدا  حدٌث  تساٌر التاور التكرولوجى الحدٌث .3      
ــ امترار وت دٌر  العدٌد مر الاال  للعدٌد مر اعااء هٌئ  التدرٌ  اللت اما( بالورح والفا(  ومواعٌد المحاارا  وتعاملا( الجمٌلل 4      

 .مي الاال  
 ــ كبر سر عاو هٌئ  التدرٌ  ٌعد عائق لد  الاال  فى الفا( واستٌعا  الم رر الدراسى . 5     
ــ عد( الت ا(  بعض أعااء هٌئ  التدرٌ  بالولرح الماللو  للملواد الدراسلٌ  والخلرو  علر عللك بالر لاش فلى الموالوعا  العامل  او 6     

 السٌاسٌ   او الرٌااٌ  .
تحارا   فى بعض المواد الدراسٌ    للفرق المختلف  وعد( واوح معلاٌٌر التصلحٌح للالال   التلى ٌلت( اتخاعهلا ملر سبلل ـــ صعوب  االم 7    

 عاو هٌئ  التدرٌ 
 

 



 

 

     وال 

نشرة ربع سنوية تصدر عن وحدة ضمان                
 لصفحة الثالثا  –الجودة 

 

      الصفحة الثانية  -  6102  -ديسمبر    - لعشرين 

                   
 لصفحة الثالثا  –نشرة ربع سنوية تصدر عن وحدة ضمان الجودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةالثاني ةالصفح  –                    2017  - ابريل  -والعشرين   لثالثالعدد ا
 

ى كفاءة تسعى كلٌة الهندسة  برئاسة السٌد االستاذ الدكتور / محمد ابراهٌم السعٌد   ــ عمٌد الكلٌة الى اتخاذ خطوات جادة  وفعالة لرفع مستو

لمٌة  ، ابنائها الطالب  وذلك باجراء بروتوكول التعاون المشترك بٌن الكلٌة ممثلة فى عمٌد الكلٌة والسادة الوكالء وبعض روساء االقسام الع

وشركة المٌاة والصرف الصحى بالدقهلٌة ممثلة فى رئٌس مجلس االدارة م/ عزت ابراهٌم الصٌاد وبعض مدٌرٌن االدارات بالشركة  تناولت 

 النواحى التالٌة :اطر التعاون بٌن الكلٌة والشركة  

لمتمٌزة التى توجد فى الشركة وكذلك االستفادة منها من تم االتفاق على تدرٌب الطالب والخرٌجٌن بها فى المعامل ا المشاركة فى التدرٌب :

 خالل مشارٌع التخرج للطالب .

تم االتفاق على تحدٌد الموضوعات البحثٌة بشكل مشترك بٌن الكلٌة والشركة وذلك طبقا لطبٌعة العمل الخدمى االبحاث العلمٌة المشتركة : 

 الذى تقوم علٌة الشركة .

وذلك عن طرٌق افادة الشركة بجمٌع النتائج التى تحققها االبحاث العلمٌة التى تتم بالكلٌة ذات ودة بالكلٌة :    االستفادة من االبحاث الموج

 الصلة بطبٌعة العمل بالشركة .

 

بروتوكول التعاون المشترك بين هندسة المنصورة وشركة المياه والصرف الصحى 

 بالدقهلية

على  الرغم  من تنوع  المداخل 
المختلفة المستخدمة  عالمٌا  فى 
عملٌة التقوٌم واالعتماد للمؤسسات 

المداخل  هالتعلٌمٌة .  فان جمٌع هذ
تتفق على المضمون الذى  ٌجب ان 

. فانه واالعتمادٌحتوى علٌة التقوٌم 
تقرر ان تتمحور عملٌة تقوٌم 
واعتماد كلٌات ومعاهد التعلٌم العالى 
فى جمهورٌة مصر العربٌة حول 

 12مجموعة من المعاٌٌر عددها 
معٌارا ولكل منها عدد من المؤشرات 

 بإجمالًمؤشرا  11و  4ٌتراوح بٌن 
 :التالًمؤشرا وذلك على النحو  89

 االستراتٌجً: التخطٌط 1معٌار 
 : القٌادة والحوكمة2معٌار 
 : ادارة الجودة والتطوٌر3معٌار 
: اعضاء هٌئة التدرٌس 4معٌار 

 والهٌئة المعاونة
 اإلداري: الجهاز 5معٌار 
 : الموارد المالٌة والمادٌة6معٌار

: المعاٌٌر االكادٌمٌة 7معٌار 
 والبرامج التعلٌمٌة

 : التدرٌس والتعلٌم8معٌار 
 : الطالب والخرٌجٌن 9معٌار

: البحث العلمى واالنشطة 10معٌار 
 العلمٌة

 : الدراسات العلٌا   11معٌار 
المشاركة المجتمعٌة  :12معٌار  

 وتنمٌة البٌئة

 االعتماد ومؤشرات معايير 
 (2015 - )االصدار الثالث 

 

 

 ندوات االسعافات االولية 

  
نظمت كلٌة الهندسة ــ جامعة المنصورة تحت رعاٌة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمٌة 

البٌئة  للهٌئة  االدارٌة  بها ثالث ندوات تثقٌفٌة متتالٌة لمبادى االسعافات االولٌة  على 

وذلك فى اطارسعى الكلٌة  لنشر ثقافة   2017مدار ثالث اسابٌع  فى شهر مارس  

د/ سحر واصل  و د/ عزة  وقام بالقائها والتدرٌب العملى بها  االسعافات االولٌة بها

تناولت )الندوة االولى ( شرح  عباس من االدارة العامة  للشئون  الطبٌة بالجامعة  

العالمات الحٌوٌة التى تدل على سالمة الشخص من عدمة وهى ) الضغط / الحرارة / 

لعالمات والتدرٌب العملى على النبض / التنفس ( ومعرفة كٌفٌة التعامل مع هذه ا

الحضور اما ) الندوة الثانٌة ( فقد تناولت شرح كٌفٌة التعامل والتصرف مع الجروح 

والحروق التى تقابلنا فى العمل او فى المنزل او الحٌاة الٌومٌة  ومعرفة درجاتها 

بل وانواعها واختالف درجة الخطورة من نوع الى اخر واهم الخطوات التى ٌتم عملها ق

وصول المساعدة الطبٌة وتوافر ادوات االمان فى العمل لتفادى حدوث جرح او حرق 

اما )الندوة الثالثة ( فقد تناولت الكسور والتعرف على انواعها  ومدى خطورتها 

والخطوات التى ٌتم اتباعها حال حدوث الكسر فى اعضاء الجسم والتى ٌترتب علٌها 

سر  وقد القت هذه الندوات التثقٌفٌة قبول واستحسان  التخفٌف من االثار الناجمة عن الك

 من السادة  الحضور

 تحديث معامل كلية الهندسة

فىىى اطىىار سىىعى الكلٌىىة المسىىتمر  للنهىىوض بكفىىاءة العملٌىىة التعلٌمٌىىة ومىىا ٌتطلبهىىا مىىن تىىوافر وكفىىاءة 
 الخدمات التعلٌمٌة التى 

تقدمها ، اصدر عمٌد الكلٌة ا. د / محمد السعٌد  قرارت  بسرعة تحدٌث معامل قسىم هندسىة االنتىاج 
 والتصمٌم المٌكانٌكى 

وامدادة بأجهزة معملٌة حدٌثة وهى : جهاز قٌىاس االسىتدارة فىى معمىل القٌاسىات الدقٌقىة تقىدر قٌمتىة 
 الف جنٌة ،420بمبلغ 

 اجهزة   الف جنٌة ،  489قطع الماكٌنات تقدر قٌمتها  بمبلغ ماكٌنة قطع بالسلك  لمعمل دٌنامٌكٌة  
 لمعمل دٌنامٌكا  

تقىدر قٌمتهىا بمبلىغ  impact )             (Computer control, Digital display   المنظومىات

    الف جنٌة  562
ألىى   جهىاز حاسىب30وكذلك تحدٌث  معامل  قسم هندسىة  االلكترونٌىات واالتصىاالت وتزوٌىدها     

 جدٌد و كذلك معامل 

 micro   controller   kitجهاز حاسب ألى جدٌد  واجهزة تعلٌمٌة  12القوى الكهربٌة وتزوٌدها 
   ,  kit   plc )  ) 

الف جنٌة  ،  وكذلك تجهٌزات معمل  هندسة الطرق  والمطارات  وتزوٌىده   237تقدر قٌمتها بمبلغ 
 بجهاز الدك الدوار
الىف جنٌىة الىذى تىم اعتمىادة مىن قبىل المجلىس الىوطنى لالعتمىاد )  649ة  بمبلىغ  والذى  تقدر تكلفتى
 اٌجاك ( وذلك فى 

، وكىىذلك  تزوٌىىد معمىىل الخرسىىانة التىىابع  لقسىىم الهندسىىة المدنٌىىة بجهىىاز كىىور كهربىىاء  15/3/2017
  73تقدر قٌمتة بمبلغ 

فات المعامل والتكٌٌف المركىزى  الف جنٌة . وقد اشرف سٌادته وتابع عملٌة االحالل  والتجدٌد  لتكٌ
وكٌفٌىىىة االسىىىتفادة مىىىنهم   ، كمىىىا تىىىابع  العمىىىل فىىىى تجدٌىىىدات دورات المٌىىىاه مىىىع  المقىىىاول  وطالىىىب  

 بضروره االنتهاء من هذه  التجدٌدات فى  اسرع 
 وقت ممكن .  

 


