
 
 

 إنجازات الكلٌة عن العام الجامعً 
2016/2017 



 عبد امحليد الس يد عبد امحليد/ د.ا•

 معيد اللكية•

 املنعم محمدعفاف عبد / د.ا•

 وكيل اللكية لش ئون ادلراسات العليا•

 هدي متويل نرص/ د.ا•

 وكيل اللكية لش ئون التعلمي والطالب•

 منال مصطفي عبد امحليد/ د.ا•

 املدير التنفيذي لوحدة ضامن اجلودة•

 أ مين محمد حافظ املايح/ ا•

 أ مني اللكية•





ً حالة الطواريء -1•  .إعتماد خطة إدارة األزمات واإلخالء ف





ة -2• ٌٌن بالكٌل ٌئة التدرٌس واإلدار فونات أعضاء ه ل تٌل  .إعداد وطباعة دٌل

ة -3• ٌئة التدرٌس  بالكٌل ً ألعضاء ه ل اإلرشاد األكادٌم  .إعداد دٌل

ة -4• ً للكٌل  .البدء فً إجراءات إعتماد برنامج دراس

جٌة للجامعة -5• عقد ورشة عمل مناقشة الخطة اإلستراٌت

 .خالد صالح عبد الحمٌد/ م.د.علما بأن المحاضر أ11/10/2016بتارٌخ

 



 
ة الزراعة -6•  .إفتتاح منفذ لمنتجات كٌل

 



ة  -7•  .23/10/2016عقد اجتماع إعداد الدراسة الذاٌت

 



علما بأن  ,  30/10/2016ٌوم " توصٌف المقررات والبرامج " عقد ورشة عمل  -8•

ٌلة/المحاضر د  .عماد فاروق أبوك

ٌئة التدرٌس ٌوم -9• ة ألعضاء ه عقد ورشة عمل عن انشاء وتعدٌل المواقع االلكتروٌن

 .أحمد محمد حرب/ علما بأن المحاضر د 20/3/2017



ً ٌوم  -10• م العال ً مؤسسات التعٌل ً ف م عقد ورشة عمل تقوٌم وإعتماد برنامج تعٌل

 .عاطف محمد خضر نصار/ م.د.علما بأن المحاضر أ 12/7/2017

ة ومناقشة التطورات  -11• ٌٌر األكادٌمٌة بالكٌل عقد إجتماعات دورٌة للسادة مدٌري المعا

ٌار  .الخاصة بكل مع

 

 



جٌة -12• ة واألهداف االستراٌت  .تحدٌث وإعتماد وطباعة ونشر رؤٌة ورسالة الكٌل

 







 .إستكمال إنشاء قاعدة بٌانات للبحوث واألنشطة العلمٌة بالكلٌة -13•

 .Action Planإعداد الخطة التنفٌذٌة العتماد كلٌة الزراعة  -14•

 .إعداد وتحدٌث وثٌقة للهٌكل التنظٌمى للكلٌة وإعتمادها -15•

 .تشكٌل مقترح وحدة إدارة االزمات والكوارث -16•

إعداد نموذج االحتٌاجات التدرٌبٌة للقٌادات اإلدارٌة والعاملٌن  -17•

 .بالمؤسسة

 .تحدٌث جزئى لموقع الكلٌة على شبكة المعلومات-18•



ل الطالب  -19• مٌة "إعداد دٌل ٌتضمن معلومات كافٌة عن المؤسسة وبرامجها التعٌل

 ".وخدمات الدعم الطالبى 

 



ة الشباب -20• ة ورعٌا  .إعداد التقرٌر السنوى لالنشطة الطالٌب

ة%  80تحدٌث توصٌف  -21•  .من المقررات الدراسٌة لجمٌع التخصصات بالكٌل

 .استخدام نظام التصحٌح االلكترونى لتصحٌح عدٌد من المقررات -22•

ل وحدة ضمان الجودة -23•  .إعداد دٌل

ة -24• قة لسمات التمٌز للكٌل  .إعداد وٌث

ة الزراعة على أن ٌكون رائدها  -25• البدء فً إنشاء أسرة أصدقاء الجودة بكٌل

س و نائب الرائد د/د  .عاطف محمد خضر نصار/صابر شحاتة عبد الوٌن

 



ة أغسطس  -26• ً لطالب الكٌل ً الثان وم العلم  .2017إنعقاد اٌل

 



ٌئة التدرٌس  -28• ة وفرٌق الجودة مع السادة أعضاء ه  .إجتماع عمٌد الكٌل



•29- 

 

 

 





ٌئة المعاونة• ٌئة التدرٌس واله  إجتماع فرٌق وحدة ضمان الجودة بالسادة أعضاء ه













ٌٌر•  اجتماع لجان المعا

 





 إجتماع لجنة الدعم الفنً بالجامعة









 زٌارة وحدة ضمان الجودة بالجامعة















 إجتماعات وحدة ضمان الجودة الشهرٌة





 ورشة توصٌف المقررات والبرامج







 سٌمنارات قسم البساتٌن















 عقد التدرٌب الصٌفً•
 



 مزرعة الكلٌة •
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 األنشطة الطالبٌة
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