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 2016/2017إنجازات وحدة ضمان الجودة للعام الجامعي 

 ما تم إنجازه م

 الطواريء. حالة في واإلخالء األزمات إدارة إعتماد خطة 1

 .بالكلية واإلداريين التدريس هيئة تليفونات أعضاء دليل وطباعة إعداد 2

 .بالكلية  التدريس هيئة ألعضاء األكاديمي اإلرشاد إعداد دليل 3

 للكلية. برنامج دراسي إعتماد إجراءات في البدء 4

 .الزراعة كلية لمنتجات منفذ إفتتاح 5

علما بأن المحاضر أ.د.م/ خالد 11/10/2016ورشة عمل مناقشة الخطة اإلستراتيجية للجامعة بتاريخعقد  6

 صالح عبد الحميد.

 

 .23/10/2016عقد اجتماع إعداد الدراسة الذاتية  7

 عماد/د المحاضر علما بأن  , 30/10/2016 يوم"  والبرامج المقررات توصيف"  ملع ورشة عقد 8

 .أبوكيلة فاروق

 بأن علما 20/3/2017 يوم التدريس هيئة ألعضاء االلكترونية المواقع وتعديل انشاء عن عمل ورشة عقد 9

 حرب. محمد أحمد/ د المحاضر

 بأن علما 12/7/2017 يوم العالي التعليم مؤسسات في تعليمي برنامج وإعتماد تقويم عمل ورشة عقد 10

 .نصار خضر محمد عاطف/ م.د.أ المحاضر

 .معيار بكل الخاصة التطورات ومناقشة بالكلية األكاديمية المعايير مديري للسادة دورية إجتماعات عقد 11

 .االستراتيجية واألهداف الكلية ورسالة رؤية ونشر وطباعة وإعتماد تحديث 12

 بالكلية. العلمية واألنشطة للبحوث بيانات قاعدة إنشاء إستكمال 13

 .Action Plan الزراعة كلية العتماد التنفيذية الخطة إعداد 14

 رؤية الوحدة

 . دالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
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 .وإعتمادها للكلية التنظيمى للهيكل وثيقة وتحديث إعداد 15

 والكوارث. االزمات إدارة وحدة تشكيل مقترح 16

 .بالمؤسسة والعاملين اإلدارية للقيادات يةالتدريب االحتياجات نموذج إعداد 17

 .المعلومات شبكة على الكلية لموقع جزئى تحديث 18

 ". الطالبى الدعم وخدمات التعليمية وبرامجها المؤسسة عن كافية معلومات يتضمن" الطالب دليل إعداد 19

 .الشباب ورعاية الطالبية لالنشطة السنوى التقرير إعداد 20

 .بالكلية التخصصات لجميع الدراسية المقررات من%  80 وصيفت تحديث - 21

 .المقررات من عديد لتصحيح االلكترونى التصحيح نظام استخدام 22

 .الجودة ضمان وحدة دليل إعداد 23

 .للكلية التميز لسمات وثيقة إعداد 24

 و الونيس عبد شحاتة صابر/د رائدها يكون أن على الزراعة بكلية الجودة أصدقاء أسرة إنشاءالبدء في  25

 نصار خضر محمد عاطف/د الرائد نائب

 2017 أغسطس الكلية لطالب الثاني العلمي اليوم إنعقاد 26

  

 

 

 

 

 

 

 

 بعض ما تم إنجازه:
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 *إستمارة النشاط النصف سنوي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 20ول/الثاني( للعام الجامعي   خالل النصف )األ

           البيانات الشخصية:

اإلسم:.............................................................

.. 

 أنثي         النوع: ذكر 

اإليميل............................................................

.. 

.......................................التليفون:.....................

.. 

 

 البيانات الوظيفية:

الدرجة العلمية: 

................................................... 

الوظيفة: 

............................................................. 

 

 األنشطة التدريسية

1....................................................................

.... 

2....................................................................

.... 

3....................................................................

.... 

4....................................................................

.... 

5....................................................................

.... 

6....................................................................

.... 

7....................................................................

.... 

8....................................................................

.... 

 

 )أبحاث، إشراف علي رسائل ومناقشات، المشاريع البحثية، المؤتمرات، ... إلخ(األنشطة البحثية 

1....................................................................

.... 

2....................................................................

.... 

3....................................................................4....................................................................
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.... .... 

5....................................................................

.... 

6....................................................................

.... 

7....................................................................

.... 

8....................................................................

.... 

 

 األنشطة الجامعية )اللجان المختلفة، الكنتروالت، ورش العمل، الندوات، أعمال الجودة،..إلخ(

1....................................................................

.... 

2....................................................................

.... 

3....................................................................

.... 

4....................................................................

.... 

5....................................................................

.... 

6....................................................................

.... 

7....................................................................

.... 

8....................................................................

.... 

 

 األنشطة المجتمعية المختلفة

1....................................................................

.... 

2....................................................................

.... 

3....................................................................

.... 

4....................................................................

.... 

5....................................................................

.... 

6....................................................................

.... 

7....................................................................

.... 

8....................................................................

.... 
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 يعتمد ،            المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                   

 الكلية عميد                                                                                     

 أ.د/ منال مصطفي عبد الحميد                                 

   حميدال عبد السيد الحميد عبد/ د.أ                                                                         

           

 

 
 رسالة الوحدة

ع لالرتقاء بدور الكلية وتطويره المستمر وخدمة مجتم علميالتى تقوم بها الكلية من تعليم وبحث  كافة األنشطة فياء متابعة جودة األد

 . تتسم بالعدالة والشفافية وإجراءاتلكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك من خالل نظم 


