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 8201/9201إنجازات وحدة ضمان الجودة للعام الجامعي 

 11/1/2019وحتي 
 اإلنتهاء من توصيف المقررات الدراسية.    -1

 .قسم لكل التنظيمي الهيكل إلعداد العلمية األقسام رؤساء السادة مخاطبة -2

 .مقس لكل األكاديمي البرنامج إعتماد لمناقشة العلمية األقسام رؤساء السادة دعوة -3

بإعتمااد (  نباات , مماران نباات وقاياة,  دواجان إنتاا ,  البساتين) التالية األقسام إهتمام -4

 .بسيادتهم الخاصة البرامج إعتماد إجراءات  في البدء البرنامج األكاديمي وعليه

إبتااداء ماان العااام الجااامعي  MISوفقااا لنظااام  للتياارم دراسااي مقاارر عاارن نتيجااة تقرياار  -5

2118/2119 . 

 وبهذا به للقبول خاصة شروط له( الدواجن برنامج) بالكلية مميز برنامج  وجودب التنويه -6

 برناامج) وهماا مخارين برناامجين إعتمااد فاي البادء كاذل , رئيساية بارامج 8 للكلية يكون

 (.الحيوية التقنية برنامج,  الزراعي اإلنتا 

مان السايد الجاودة  فاي(  موظاف, معاوناة هيئاة,  تادري  هيئاة)  معضااء 3 مفضل تكريم -7

 رئي  جامعة دمنهور.

التنسيق مع وحدة تكنولوجياا المعلوماات بالكلياة ووحادة القياا  والتقاويم إلنجااز المهاام  -8

 العلمية.

 الثالثاااااء يااااوم( البحثيااااة المشاااااريع إعااااداد و كتابااااة كيفيااااة)  عاااان عماااال ورشااااة عقااااد -9

 الحميد عبد مصطفي منال/ د.م المحاضر بأن علما 27/11/2118

 

 

 رؤيت الوحدة

 . دالىحدة كيبى لضوبى جىدة التعلين بكلية الزراعة ، جبهعة دهٌهىر ، وتأهيلهب لالعتوبد هي الهيئة القىهية لضوبى جىدة التعلين واالعتوب
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 حبشاي ,ناوا  شاعبان ولياد/د, عاامر محماد غنايم/ د,النجاار شاوقي مساماء/ م.د.ا إختيار -11

 الحمياد عباد صالح خالد/ م.د.م بالكلية , كذل  الجودة ضمان لوحدة التنفيذي المدير للسيد

 .باإلعتماد الخاصة للملفات الداخلية للمراجعة  الجودة إستشاري للعمل

 التعليمية . العملية عن الطال  رضا لقيا  إستبيانات إجراء  -11

 حااافز خصام بشااأن 9/1/2119 بتااري  الجااودة ضامان وحاادة مان الصااادر تفعيال القارار  -12

 . الجودة في حالة عدم إلتزام األقسام العلمية بالمهام المنوطة إليهم 

تكريم بعن السادة اإلداريين والعمال من وحدة ضمان الجودة بالكلية نظرا لمجهاوداتهم  -13

 في العمل المنوط بهم.

 منال/ د.ا مع بالتنسيق  بالكلية اإلستحقاقات بقسم صرادة السالم عبد خالد االستاذ تكليف -14

 مساتلزمات جمياع لتاوفير بالوحادة الخاصة المالية الحصة بمراجعة, الحميد عبد مصطفي

  .بها المسموح والقوانين للوائح وفقا وذل  بالكلية الجودة ضمان وحدة

 بابعن الخاصة والتصحيحية التنظيمية اإلجراءات بعن تكليف السيد ممين الكلية بإتخاذ -15

 .اإلدارية األعمال

 الجاااامعي االول للتيااارم الدراساااية المساااتويات جمياااع مقاااررات تقريااار نتيجاااة عااارن -16

2118/2119. 

 بالكلياة الجاودة ضامان وحادة مان لتكاريمهم التادري  هيئة معضاء السادة بعن ترشيح -17

 .يةبالكل الجودة ثقافة تعزيز في لمجهوداتهم نظرا

العلياااا لجميااااع  الدراساااات مقاااررات % ماااان توصااايف61اإلنتهااااء مااان نسااابة تتعااادي  -18

 التخصصات بالكلية.

  الجودة ضمان لوحدة التنفيذى المدير                                                                   

                                الحميد عبد مصطفي منال/ د.م                                                                                  

 
 رسالت الوحدة

وخدهة هجتوع لالرتقبء بدور الكلية وتطىيرٍ الوستور  علويالتى تقىم بهب الكلية هي تعلين وبحث  شطةكبفة األً فياء هتببعة جىدة األد

 . تتسن ببلعدالة والشفبفية وإجراءاتلكسب ثقة الوجتوع وفقب لرسبلتهب وأهدافهب الوعلٌة وذلك هي خالل ًظن 


