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رؤية و رسالة البرنامج

رؤية البرنامج 

رسالة البرنامج

.قاتهافي مجال الهندسة الطبية وتطبيمحليا و إقليميا الوصول الي مرتبة االبداع والريادة 

قادرينواليكونوالحيويةالطيبةالهندسةمجالفيكفاءأوروادمتميزةهندسيةكوادرإعداد

يحتذينموذجااويكونوالعلميوالبحثالعمليةالتطبيقاتفيإقليمياومحلياالمنافسةعلي

.مواردهتنميةوالمجتمعتطويرفيبه



أهداف البرنامج

.والتطبيقيالبحثيمجالينفيالهندس يوالتعليمالطبيالتعليمبينالتكاملتحقيق1.

.القسمخريجيطريقعناملستشفياتبكافةالطبيةاالجهزةصيانةفيممثلةاملجتمعخدمة2.

.الطرازاتو البلدانكافةمنالطبيةاالجهزةوتسويقصيانةمجالفيللعملالجيدةالطبيةالخلفيةذوي مناملهندسينمنجيلخلق3.

او فيهاخصصةاملتالشركاتفيالطبيةاالجهزةصيانةفريققيادةلتوليواالداريةالعلميةالقدرةمنعاليةدرجةعليهندسيةكوادر اعداد4.

.مصرفيالطبيةلألجهزةاملصنعةالشركاتوكالء

وعدماملعقدةيةالطباالجهزةصيانةاالخري الهندسةاالقسامخريجيمناملهندسينتولينتيجةالعملسوق فيحاليااملوجودةالفجواتسد5.

 إملامهم
 
 املاما

 
.األجهزةتلكعملعليهابنيالتيالطبيةباالسسكافيا

البسيطة،الحاالتمنكثير فيبصيانتهااليهميعهدالذينالفنيينو الطبيةاالجهزةمنجهاز لكلاملستخدمالطبيالفريقبينربطحلقةتكوين6.

 وذلك
 
.االطباءمخاطبةمنتمكنهمالتياللغةاليالفنيينإلفتقار نظرا

استخداموتكثيفةالطبياالجهزةعليهابناءتعملالتيالتكنولوجيةاالسسوتحسينبتعديلالخاصةالهندسيةالبحوثتطوير عليالعمل7.

.والعالجيةالتشخصيةمهمتهاداءفيالطبيبملساندةالطبيةاملجاالتكافةفياآلليالحاسب



فىالسادسالمحوريبرز(2030مصر)المستدامةالتنميةلخطةاألساسيةالمحاورمن•

ة،أساسيركيزةهواإلنسانبصحةاالهتمامأنحيثالصحة،محوروهواالجتماعىالبعد

دوىالجتبرزهناومنالعالمى،المستوىعلىبلفحسب،المحلىالمستوىعلىليس

راكزوالمالمستشفياتإنشاءكانفإذاوالحيوية،الطبيةالهندسةلبرنامجاالجتماعية

فاءةكبأقصىوتشغيلهاالمواردهذهعلىالحفاظفإنالتنمية،يمثلوتجهيزهاالطبية

.المستدامةالتنميةجوهرولهاستمراريتهاعلىللمحافظةوصيانتها

2030االندماج مع رؤية مصر 



عناصر الجودة التى يتميز بها البرنامج
:يتميز برنامج الهندسة الطبية باآلتى

تزايد الطلب على خريجى البرنامج فى سوق العمل. 1

يحتوى البرنامج على معامل مجهزة باملعدات وتقوم بتقديم العديد من الخدمات. 2

اون مع كافة يحرص البرنامج على تنفيذ العديد من ورش العمل والتدريب الكساب الطلبة  والخريجين املهارات الالزمة لسوق العمل وذلك بالتع. 3

الهيئات واملؤسسات

يتمتع برنامج الهندسة الطبية بأعضاء هيئة تدريس على درجة عالية من التميز العلمى واملنهى. 4

.وجود عدد كافي من أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات العلمية مناسب ألعداد الطالب مقارنة بالبرامج األخرى . 5

ت الهندسة واللجنة لجنة قطاع كليا)تمثيل نسبة جيدة من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج في اللجان الرسمية املرتبطة بقطاع التعليم الهندس ى . 6

م ه فى التعلي، ومركز الجودة وفرق اعتماد الجامعة ، ومركز ريادة االعمال االبتكار بالجامعة، وكذلك التدريس بالكيانات التعليمية املختلف(العلمية

الهندس ى من الجامعات واملعاهد

افق مع متطلبات سوق العمل واإلتجاهات الحديثة في املجال. 7 .اعتماد الئحة جديدة بالبرنامج كنتيجة ألعمال التطوير لتتو

.منظومة تواصل طالببي متميزة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة. 8

.موقع إلكتروني يتم تحديثه بصفة دورية للبرنامج على املوقع الرسمي للكلية وصفحات التواصل االجتماعى. 9

اإلجراءات المتبعة للمحافظة على عناصر التميز بالبرنامج
.2020يخ  سبتمبر تم وضع الخطة التالية للمحافظة والتعزيز سمات التميز بالبرنامج  واعتمادها في املجلس األكاديمى بتار 



من سمات تميز البرنامج

منمزيجوالميكانيكيوالتصميماإلنتاجوهندسةالحاسباتوهندسةاإللكترونيةالهندسةبينيجمعمختلطبينيهوتخصصالطبيةالهندسةتخصص

.الطبيةالتخصصات

ه برنامج الهندس
الطبيه بجامعه
المنصوره 
د البرنامج الوحي
في الدلتا في 
هذا التخصص



للخريجينعملفرصوايجادالفنيوالدعموالميدانيالعمليالتدريبمجالفيالعظيمةالصروحهذهمعالبرنامجيتعاون

من سمات تميز البرنامج



المتابعة التقييممسئولية التنفيذتاريخ التنفيذمؤشرات النجاحاألنشطةالهدف

دعم مقررات

علوم التميز

ذه توفير األجهزة الالزمة لتدريس ه

ين المقررات واإلستعانة بالمتخصص

سفي المجال للمشاركة في التدري

ية طالب قادر على تصميم  االجهزة الطب

و تقديم خدمات صيانه

لية وكيل الك-إدارة البرنامج-عميد الكلية(نامجفريقى معيار الموارد وتصميم البر)2020مارس 

لشئون التعليم والطالب

توسيع مجال

الشراكات

المختلفة

عاون مع توقيع وتفعيل بروتوكول الت

جامعة لوفيل بالواليات المتحدة 

االمريكية

بروتوكول معتمد و ساري مع الجامعات

العالمية

إدارة البرنامج-عميد الكلية(ادارة البرنامج)2019سبتمبر 

تفعيل دور معامل

الهندسة االنتاجية

زيادة عدد الساعات المخصصة

للتدريب العملى  في المقرارت 

المختلفة

اتاحة فرص زيارة-

محددة ومعلنة داخل  وخارج الكلية

تشجيع الرحالت الدراسية داخل-

لزيارة المعارض والمؤتمرات ذات 
الصله

تزايد إقبال الطالب على زيارة المعامل

إنشاء المؤتمر العلمى للبرنامج

نشر الوعى بدور الهندسة الطبيه 
ومجاالت العمل بين طالب البرامج

طوال العام الدراسى

2020

طوال العام الدراسى

وكيل-ادارة البرنامج (فريق معيار التعليم و التعلم)

الكلية لشئون التعليم

والطالب

تخصيص لجنة  من أعضاء هيئةيتعظيم اإلستفادة من التدريب الصيف

يب التدريبس لإلشراف  على التدر

لعدد  محدد من الطالب

اعداد خطة للتدريب

النجاح في مادة التدريب الصيفي

جودة العروض التقديمية المقدمة من 

.الطلبة

.ارتفاع كفاء الطالب العملية

فرص عمل أثناء اإلجازة

.الصيفية

ادارة البرنامجإدارة البرنامج

(فريق معيار التعليم والتعلم)

تأهيل الطالب

للحصول  على فرص عمل مختلفة

ورش عمل في مهارات التواصل 

دة والعرض والثقة بالنفس والقيا

يةالشخصواتخاذ القراروالمقابالت 

إقبال الطالب على ورش العمل

يةتحسن مستوى العروض التقديم

.ةفرص عمل أثناء االجازة الصيفي

ميز(فريق معيار الطالب)ادارة البرنامج وحدة التدريبفى منتصف الفصل الدراسى
 الت
ات
سم
عم 
 لد
طة
خ



ربط البرنامج باحتياجات سوق العمل

مشاريع التخرج و مشاركة رجال الصناعة بها

التعاون مع المستشفيات و الشركاتبروتوكوالت

العلمي االسنوي you can askمؤتمر 

مشاركة البرنامج في الملتقى الهندسي االول

و استطالعات رأي سوق العمللقاءات

الندوات العلمية بالبرنامج

اعوام5المؤتمر العملي السنوي للبرنامج منذ

عمل جروب لخريجي البرنامج وتسهيل إيجاد فرص عمل لهم

وجود قاعدة بيانات عن خرجي البرنامج و التواصل المستمر مع سوق العمل و جهات التوظيف



اقع واألكثر جماال عندما يكون هناك تواصل ومشاركة مع طالبنا الرثاء مفاما  هيم الجودة أجمل أن تطبق مفاهيم الجودة على ارض الو

فى عقولهم ونفوسهم ومحاوله السعي الدائم للتحسين املستمر 

اننريدتعليميةالالعمليةجودةرفعفيوخارجياداخليااملستفيدينمشاركةدور بأهميةبالبرنامجالجودةادارةايمانمنانطالقاو 

و والدوليحلياملالبرامجياالعتمادنحو البرنامجخطواتمنخطوةكلفىودوراساسيامعنافعالةوابدادائمااملشاركةهذهتكون 

العريقةكليتنااعتمادتجديدنحو 

توضيحيةيوهاتفيدبعملللجودةالبرنامجومنسقبالبرنامجالجودةمعايير منسقيفيواملتمثلالبرنامججودةفريققاملذلك

خاللادلالعتمالتقدمسبيلفياملعيار ملففيانجازهتمماعرضفيهايتممعيار لكلفقطدقائق10متوسطفيمعيار لكل

لينكمرفقو –2020-2019العامين

خطة التوعية بعناصر الجودة لبرنامج الهندسة 

الطبية و الحيوية



 لين  فيديو للتعريف بالمعيار منس  المعيار المعيار المحور

إدارة  1
 البرنامج

 .  حمد سمير  حمد  رسالة وأهداف البرنامج 1

 فو  

 
 . م مد سمير  قيادة وتنظيم البرنامج 2

 المن ال  

 
 م. خالد جنادة الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة  للبرنامج 3

 
الفاعلية  2

 التعليمية
 م. أالء عبدالغني المعايير األكاديمية للبرنامج 1

 
  . معا   حمد سامي تصميم البرنامج 2

 
  بد   . فا مة الطالب 3

العريا  

 



 . م مد ال عيد  أع اء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 4  

  هرا 

 
 د. وليد عادل التعليم والتعلم 5

 
 د. نيفين عبدالفتاح تقويم مخرجات التعلم 6

 
 . مني  بوالع   التعزيز والتطوير 7

 م مد 

 
 . م مد ر ا  بو  مؤشرات النجاح 8

 ال تو  

 
 د. ايهاب هاني عبدالحي التحول الرقمي بالبرنامج و التعامل مع جائحة كورونا

 
 أحمد رزق 2020 و 2019 و 2018انشطة البرنامج خالل األعوام الثالثة 

  )منس  انشطة البرنامج(

 



 مجموعة فيديوهات لمجموعة من  طالب البرنامج  المتميزين في االنشطة المختلفة 
 للتعريف ببرنامج الهندسة الطبية و الحيوية 
 و أهم مجاالت العمل لخريجي البرنامج 

 و نصائ  لزمالئهم الطالب بناءا علي تجاربهم الشخصية

 أحمد رزق

 

 أية توفي 
 محمود امين

 هاجر محمد

 

خطة اللق اءات الخاصة بتعزيز التوعية بالجودة و االعتماد و التدويل و التحول الرقمي
(BME)برنامج الهندسة الطبية والحيوية  

األونالينبنظام  2021خالل شهر يناير  

نسقي املعايير تعلن ادارة الجودة ببرنامج الهندسة الطبية و الحيوية عن عقد سلسلة من اللقاءات األونالين مع منسق البرنامج و م
تعريف باملعايير االحدي بالبرنامج و ذلك لتعزيز توعية كافة الفئات املشاركة و املستفيدة من البرنامج بعناصر الجودة بالبرنامج و ال

نامج و اخيرا ماهو االعتماد و ما خطة البر –عشر الخاصة باالعتماد و اللوائح و خطة سد الفجوة و التحول الرقمي بالبرنامج 
لالعتماد املحلي و الدولي و خطة تدويل البرنامج 



 الوق  المواف  اليوم من   المعيا  المعيا  المحو 

1 

 دا ة البرنامج
 

م.   مد سمير   مد    سالة و  دا  البرنامج 1
فودة  

-1-9ال ب   
2021 

م  8

م. محمد سمير   قيادة و نظيم البرنامج 2
المنزالو   

-1-11اال نين  
2021 

م  8

الموا د المالية والت هيالت   3
 المادية الداعمة  للبرنامج

-1-13اال بعاء  م. خالد جنادة  
2021 

م  9

2 
ال  اعلية التعليمية
 

-1-12ال ال اء  م.  الء عبدال ني   المعايير األ اديمية للبرنامج 1
2021 

12:30   

-1-17األ د  د. معا    مد سامي     ميم البرنامج 2
2021 

م  9

د. ف ا مة عبد    الطال  3
العريا   

-1-14الخمي   
2021 

م  8

 ع اء  ي ة التد ي    4
 والهي ة المعاونة

د. محمد ال عيد  
  را   

-1-18اال نين  
2021 

م  10

-1-16ال ب   د. وليد عادل   التعليم والتعلم 5
2021 

م  8

-1-19ال ال اء  د. ني ين عبدال تا     قويم مخرجات التعلم 6
2021 

م  8



 الوق  المواف  اليوم من   المعيا  المعيا  المحو 
د. مني  بوالعز   التعزيز والتطوير 7  

محمد  
-12-29 ال ال اء

2020 
  م

م. محمد   ا  بو   م شرات النجا  8
ال تو   

-1-15الجمعة  
2021 

3    

التوصي  ات واللوا   و خطة سد ال جوة و التحول  
الرقمي  ما و االعتماد و ما خطة البرنامج لالعتماد  
المحلي و الدولي و خطة  دويل البرنامج    و اال م ما  
 ي اليات  ن ي   ل ماسب  علي ا   الواق  و  
 الخطة الزمنية ل ل     و ال مات المميزة للبرنامج  

د. ايها   اني  
عبدالحي  

-1-10األ د  
2021 

م  9

 

و سوف يتم عقد اللقاءات علي ميكروسوفت تيمز و سوف يتم رفع لين 

المقابالت علي الجروب الرسمي للبرنامج 



آلية  قويم عناصر الجودة بالبرنامج
:األتيبالشكل بالبرنامج يتم اعتماد آلية التقويم ملستوى الجودة 

العمل ومناقشة عقد اجتماعات دورية للجان التنفيذية املختلفة املسئولة عن أنشطة التطوير ملتابعة سير . 1

.املعوقات  والحلول التنفيذية 

عينة .)تطويركما يتم طرح استبيانات بصورة دورية الستطالع رأى األطراف ذوي العالقة في جميع مجاالت ال. 2

(مرفق سابقعشوائية من الخريجين، وطالب الفرقة الرابعة واملستفيدين واالداريين وأعضاء هيئة التدريس

راجعة فى املراجعة الدورية للبرنامج من قبل املراجعين الداخليين والخارجيين واالستفادة من تقاري امل. 3

.التطوير  

.حصر مردود أنشطة الجودة على العاملين في البرنامج وفي الكلية . 4




