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 كلمت العُذ ألاظخار الذكخىس سئِغ الجامعت

 

                       

 

 

 تااااااااااااااااااااااي  تلااااااااااااااااااااااع    ن اااااااااااااااااااااا  ت   اااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااااا           اااااااااااااااااااااا       اااااااااااااااااااااا  ا  اااااااااااااااااااااا       ااااااااااااااااااااااع
 
                                     انطالقااااااااااااااااااااااع

ا ساااااااااااابد ا اااااااااااا  رئ / لااااااااااااد ا   اااااااااااااع  ا سر اااااااااااا      اااااااااااارئ ا       اااااااااااا    ا  ااااااااااااا    اااااااااااال    ع اااااااااااا   سااااااااااااا   

د     باااااااار ا  طاااااااا        ب  ااااااااع تدوسااااااااع، ا د  اااااااا  ت    اااااااا     ااااااااع    اتااااااااع   ب ااااااااع تااااااااي  اااااااا    اااااااا    اااااااا

 ا  اااااااا        تاااااااا  و ااااااااد ع، ا  داااااااا   وط  اواااااااات ا  سااااااااع    و  ااااااااد     باااااااا    ناااااااات  ااااااااي     ااااااااد  ت   اااااااا  

إال  ااااااع         وااااااع      تااااااي  اااااا  واااااال  تاااااا     ا باااااا    اااااا  ت  اااااا   تلااااااد  ا  ااااااد     اااااا  ا  اااااا   ا  عت اااااا  

 ..ا دا        د   ق دع ي ا نش  

فاااااااااا   … ا باااااااااا   ن ااااااااااي  صاااااااااا   اااااااااا ا    دا اااااااااا   اااااااااا     اااااااااا ع ب   د ااااااااااد   ا  اااااااااا    ا داااااااااا ع ب  ا  ا  اااااااااا 

ا سااااااااااااع ر  ااااااااااااع    اااااااااااا   اااااااااااا   ل      اااااااااااا       داااااااااااا     ااااااااااااع     صاااااااااااا     ااااااااااااب   بااااااااااااد  سااااااااااااع د    صاااااااااااا  
 اااااااااااا     .(   اضااااااااااااح ت ااااااااااااد     و  ااااااااااااعن   ااااااااااااع ا، ت ب اااااااااااا     ااااااااااااع )ا حداااااااااااا    صاااااااااااا    ب اااااااااااا  ت ت قاااااااااااا   

د  تااااااي   حاااااال ا   ااااااد ع، ا  اااااا  واااااا  ا   ع  اااااا   باااااا   ا اااااا ا  وع باااااا   رساااااا  تااااااا  ن     باااااا  ا  ااااااع  .

   ااااااا  ا شاااااااع    و  يااااااا  ااااااا ا ا  بااااااا    إتااااااادا    ع  ااااااع ا، ا ال تااااااا      ااااااا  فااااااا    اااااااع    اااااا  و  اااااااد   اااااااد 
ا   اااااااااد   ا    يااااااااال ا  عقاااااااااد    ا    يااااااااال ت ااااااااادا   وااااااااا   ودااااااااال  تاااااااااي   ااااااااا   اااااااااال  ت اااااااااع ا،    ع  اااااااااع 

 ت   ي ا  د.

 

 رئيس جامعة دمنهور

 ا.د. عبيد عبدالعاطى صالح
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 الجىدة بجامعت دمنهىس  طمانكلمت مشكض 

 

ٌ بنسطٕز بنعسٚغ بنرٖ ٚؽٓدِ ػةنًُة فٗ يخسهف بنًداةتذ ٔاةـاد يداةل بنسؼهاٛى ناٛط جً اك ئ

نى ٚؼاد ٔـإل بنًإظعاةذ بنسؼهًٛٛاد   ٔنٛد بنه ظد ٔبًَة ْٕ َسةج خٓد ٔزخطٛه ٔيثةجسخ.بنفدفد ٔت 

جااةريس بنٓااٍٛ بنحعااٛه ٔنااى ٚؼااد ب ػسًااةم ػهااٗ َظااى بنسؼهااٛى بنس هٛدٚااّ بيااسب  بنااٗ يؼاادتذ بمبت يسز ؼااد 

ٔبنً ااةْٛى  ي حاإت ٔافٕـااة جؼااد عٓاإز يؼااةٚٛس بنداإمخ جًااة زسمااًُّ يااٍ تظااةنٛث بنسؼهااٛى ٔبنااسؼهى 

نددٚدخ بنسٗ زؼسًد ػهٗ ئػدبم بندزبظةذ بنربزٛد نس ٛٛى بنٕلغ بن اةنٗ   ٔز هٛام ٔبفاٗ نهحٛااد بندباهٛاد ب

ٔبنخةزخٛااد   ٔز دٚااد َ ااةن بن اإخ ٔبنمااؼف   ٔئػاادبم بنخطااه بنىشيااد نه  ااةع ػهااٗ َ ااةن بن اإخ   

ٗ ٔٔلغ اطه بنس عٍٛ بنىشيد نهسغهاث ػهاٗ َ اةن بنماؼف ااىل فساسبذ شيُٛاد ي ادمخ ظإبت ػها

بنًدٖ بن سٚث تٔ بنحؼٛد   ٔئػدبم ز ةزٚس بنًسةجؼد بنىشيد نس ٛٛى ك ةئد ٔيؼدتذ بتمبت ٔبنٕقٕف ػهاٗ 

بتظاحةت بنسااٗ زؼاإا ظااٛسبنؼًم ٔئَداةش بنًٓااةو ٔز اادٚى اديااد يدسًؼٛاد يسًٛااصخ يااٍ اااىل اااسٚدٍٛٛ 

 .ػهٗ قدزػةنٗ يٍ براىا ٔبنؼهى ٔبنًعإٔنٛد

 وإطدق  اكتشداهاا  الدعو   لد  يجد  التد  البشدوية الثدوو  هد  ونالمبدع  الطلبة الجامعيين     

 وحسدن والفكدو للعقد  هيد  الحسد  يكدون سدو  الدي  العدال  هد  تقدعماا لصالح طاقاتاا  واستثماوها

 أجدد  مددن أبنائاددا  قدو  بددين صددوا  هدو الددعو  بددين والصددوا  والبشدوية  الماليددة اسدتدعا  المددواوع

 األسدم  الاع  هإن ث  ومن والقياع   الوياع  لاا يضمن تكنولوج  وتقع   لم   سب  الوصو  إل 

عوو  يتعدام  هندا ومدن .أنماطد  بجميد  والتفكيدو اإلبدعا  تنميدة هدو المعاصدو وقتندا هد  مدن التوبيدة

 هد  حيداتا   تدواجاا  التد  المشدكق  حد   لد  قاعوين مبع ين أهواع إ عاع ه  التوبوية المؤسسة

 المتجعع  للمواق  ومتنو ة متععع  بعائ  ه  التفكيو  ل  القعو  ولعيا 

 

 ضوبى الجىدة هدير هركس    هركس ضوبى الجىدة ًىاة          

 أ.د/ ًعوبث دمحم السيد            دعبء الدهرداش د. –د. عبد الحويد صقر   د/ دمحم هحوىد أبى على
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 حامعت دمنهىس  -وؽأة مشكض طمان الجىدة

موكز ضمان الجوع  بجامعة  إنشاء ل   22/5/2112( بتاويخ  12وق  )واه  مجلس جامعة عمناوو بالقواو 

بندةيؼد )خةيؼد  إعاو ٔٚكٌٕ نّ بظس ىنّ بن ُٗ ٔبنًةنٗ ٔٚسحغ يحةؼسخ زئٛط بندةيؼد ٔٚكٌٕ ي سِ يحُٗ بعمناوو.  

ٔزسحغ ػًٛد بنكهٛد  ئمبزٚة   ٔزؼةيم جٕـ ٓة ٔحدخ يعس هدكًة َؽأ جكم كهٛد جةندةيؼد  )ٔحدخ لًةٌ بندٕمخ(   ميُٕٓز( .

 ٔزسحغ فُٛة  يسكص لًةٌ بندٕمخ جةندةيؼد.

 زؤٚد بنًسكص:

 تٌ ٚكٌٕ يسكص لًةٌ بندٕمخ جدةيؼد ميُٕٓز ٔبحدب يٍ بنًسبكص بنًسًٛصخ فٙ يدةل لًةٌ خٕمخ بنسؼهٛى بنؼةنٙ.

 زظةند بنًسكص:

ٍٛ بنًعسًس نكعث زلة بنًدسًغ فٙ بتزز ةت جدٕمخ بنسؼهٛى جكهٛةذ خةيؼد ميُٕٓز ٔيسةجؼد ػًهٛةذ بنسطٕٚس ٔبنس ع

بندةيؼد ٔف ة   ئمبزخػسًةم بنحسبيح / بنكهٛةذ / بنًسبكص / بنٕحدبذ بنسٙ زُمٕ٘ ز ر تيخسخةزّ ٔبنسأْٛم بنًعسًس

 نٛدػسًةم يٍ اىل َظى ٔئخسبتبذ زسعى جةتظس آلتنهًؼةٚٛس بنسٙ زسطهحٓة بنٓٛاد بن ٕيٛد نمًةٌ خٕمخ بنسؼهٛى ٔب

 فٛد.ٔبنؼدبند ٔبنؽ ة

 نًسكص لًةٌ بندٕمخ: بتظسسبزٛدٛد برْدبف 

ٚٓدف يسكص لًةٌ بندٕمخ جدةيؼد ميُٕٓز ئنٗ بنس عٍٛ بنًعسًس نألمبت بندةيؼٙ ٔزطٕٚس بنؼًهٛد بنسؼهًٛٛد ٔبنح ثٛد 

نحسبيدٓة  بركةمًٚٗٔاديد بنًدسًغ ٔزًُٛد بنحٛاد ٔكرنك يعةػدخ بنكهٛةذ فٗ بن فٕل ػهٗ بتػسًةم بنًإظعٗ ٔ

 :آنٛدبن سػٛد بنس برْدبفيٍ اىل ٔذنك 

مبزٍٚٛ ٔ نىت بندةيؼد يٍ اىل زُظٛى حه ةذ بنُ ةغ  ْٛاد بنسدزٚط ٔ ب تػمةتَؽس ث ةفد بندٕمخ جٍٛ  -1

 ٔٔزغ بنؼًم ٔبندٔزبذ بنسدزٚحٛد بنسٙ زؼُٙ جمًةٌ بندٕمخ ٔ جس ٕٚى برمبت بندةيؼٙ.

زٓة )ْٛاد ةبذ برمبت نًداىذ بنؼًهٛد بنسؼهًٛٛد ٔيخةزخبنس ٕٚى بنًعسًس نهؼًهٛد بنسؼهًٛٛد يٍ اىل قٛةض يإؼس -2

 تنخ(.…. بنخسٚدٌٕ  –بنطىت  –بنؼةيهٌٕ  –بنسدزٚط 

 ػهٗ يعسٕٖ كهٛةذ بندةيؼد. -زطحٛق ئظسسبزٛدٛد بندةيؼد ٔيسةجؼسٓة فًٛة ٚخسؿ جةندٕمخ  -3

 زٕفٛس بندػى بن ُٗ ٔ بنسدزٚث نٕحدبذ لًةٌ بندٕمخ جكهٛةذ بندةيؼد. -4

 مبت ٔحدبذ لًةٌ بندٕمخ جكهٛةذ بندةيؼد .تباهٛد ٔيسةجؼد بنًسبخؼد بند -5

يسةجؼد زطٕٚس كهٛةذ بندةيؼد نحسبيدٓة ٔنٕبئ ٓة نهٕـٕل جخسٚدٛٓة ئنٗ يعسٕٖ يسًٛص جٍٛ اسٚدٙ بنكهٛةذ  -6

 بنًُةعسخ فٙ بندةيؼةذ براسٖ جًة ٚ  ق نٓى بن دزخ ػهٗ بنًُةفعد بنًسًٛصخ فٙ ظٕا بنؼًم.

زفةل يغ بنٓٛاةذ بن ٕيٛد ٔبندٔنٛد بنسٙ زٓسى جمًةٌ بندٕمخ فٙ بنسؼهٛى بندةيؼٙ نسحةمل بنؼًم ػهٗ ئٚدةم قُٕبذ ب -7

 بنخحسخ جًة ٚطٕز يٍ تمبت بنؼًهٛد بنسؼهًٛٛد جكهٛةذ بندةيؼد .
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 اًجبزاث هركس ضوبى الجىدة                          

  1029لعبم                         
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 -ما ًلي : 1028/1029الاهجاصاث خالل العام الجامعي جخظمً 

 

 -وجدخىي على اإلاداوس آلاجُت : 1029وطع خؼت مشكض طمان الجىدة لعام  .2
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 جظمىذ: هاخؼىاث لظمان هجاح جؼبُلوكذ خذدث الخؼت 
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 ان الجىدة ووخذاجه بكلُاث حامعت دمنهىس .عمل كخِب باهجاصاث مشكض طم .1

     ى  ص  إن ع ا، ت    ض ع  ا       ا  ى وا    ت ا     -

ا خط   وتلاوب ب    عت    تنه    ا لبعنع، ا    ب   ي 

 ع  بئ   5105ا و بع،    ش ا     ا خع    عال دا  ا  ع   

 ا   تب        ا    ب       ع  .

       و بع،  عت    تنه   .  و    د   ع و  ودشي   و  ا -

 . ا    ى ا طالبى       ا    ب    عت    تنه   

و    ض ا   رب  و  ي    ص    ب    دا، ض ع  ا       -

   ب  ع  و بع،  عت    تنه   .

 

 . لُل الؼالب لالبذاع والابخكاس دعمل كخِب -3 
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للحصىل على الاعخماد  1029ئظخالم خؼؽ وخذاث طمان الجىدة بكلُاث حامعت دمنهىس  -4

واإلاىبثلت مً خؼت مشكض طمان الجىدة وعلُه جم عمل ملفاث خاصت بمعاًير الجىدة 

 لىخذاث طمان الجىدة بالكلُاث . واظخكمال الهُكل الخىظُمى 

جم حؽكُل اإلاجلغ الخىفُزي إلاذًشي وخذاث طمان الجىدة بالكلُاث اعخباسا مً ؼهش   

ا  1029ًىاًش  وجىزُم ًجخمع مذًشو وخذاث طمان الجىدة بكلُاث حامعت دمنهىس ؼهٍش

ت . خالل الاهجاصاث مً  مداطش ؼهٍش

 : ت للمجلغ الخىفُزي  -أهذاف الاحخماعاث الؽهٍش

 هذاف اإلاشكض.أمخابعت جىفُز اإلاهام الشئِعُت اإلاىطىعت لخدلُم  -

 مخابعت جىفُز اللشاساث التى ًصذسها اإلاشكض. -

ش الذوسٍت لئ -   هجاصاث.ل عذاد الخلاٍس

 هجاصاث واللشاساث اإلافعلت .ؤلا  -

 ئعذاد مدظش ئحخماع مجلغ ئداسة طمان الجىدة بالكلُاث مخظمىا  -
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اساث الخل - 5 ش ٍص خ عشض جلٍش  .16/21/1028-15ُُم الزاحى والذعم الفني لكلُاث حامعت دمنهىس بخاٍس

ظييعي حامعييت  دمنهىسلخدلُييم وكييزل   جىحيهيياث معييااي  العييُذ الاظييخار الييذكخىس / عبُييذ صييال   فييي ئػيياس

ادة في كافت اإلاجاالث ألاكادًمُت والخع ُمُت والبدثُت وخذميت اإلاجخميعع عمليذ الجامعيت عليى لالخميز والٍش

ش اإلايؽييييىد مييييً خييييالل جؼبُييييم معيييياًير جىظييييُع  ً لخدلُييييم الخؼييييٍى مجيييياالث جدفيييييز ميعييييىييها مييييً اإلاخميييييًز

ييادة  1028ويىيياطا علييى كييشاس مجلييغ الجامعييت لؽييهش هييىفم ر  الجييىدة واظييدُفاط مخؼلباوهييا وصييىل ااييى الٍش

ييم  اإلاييشاحعين  لُخكييىن  يياسة وجلييُم وخييذاث طييمان الجييىدة بكلُيياث حامعييت دمنهييىس فلييذ جييم حؽييكُل فٍش بٍض

 -مً :

 م الاظم 

 
 
 2 أ.د/ وعماث دمحم العُذ                سئِعا

 1 د/دعاط علي الذمشداػ                       عظىا

 3 د/عبذ الحمُذ صلش                    عظىا

 4 أ.د/ ئبشاهُم مشحىهه                  عظىا

خ وكذ جم جىصَع اداة اإلاشاحعت إلاذًشي وخذاث طمان الجىدة خال ل اللجىت الخىفُزًت اإلاىعلذة بخاٍس

لىخذاث طمان ع وجم اسظال الخؼاباث لعمذاط الكلُاث العالنهم بمىعذ اإلاشاحعت  22/21/1028

خ  اساث خعب اإلاىاعُذ اإلاعلىت معباكا و  26/21/1028الجىدة فى كلُاوهم بخاٍس  -:يُانها كالخااي وجم  علذ الٍض
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 رؤية المركز
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 15/21/1028الثالزاط       -الُىم الاول :

م اإلاشاحعت وخذاث طمان الجىدة بالكلُاث الخالُت :  -صاس فٍش

  كلُت الخجاسة(  –كلُت التربُت  –كلُت الضساعت  –)كلُت الاداب 

 16/21/1028الاسبعاط     -الُىم الثاوى :

م اإلاشاحعت وخذاث طمان الجىدة بالكلُاث آلاجُت:  -صاس فٍش

 كلُت التربُت للؼفىلت اإلابكشة( –العلىم البُؼشي _كلُتكلُت الؼب  – كلُت الصُذلت–)كلُت الخمٍشع 

اث كما ًلي :  -وعلُت جم جصيُف الكلُاث ااي اسبع معخٍى

 كلُت  اداب ( –اإلاعخىي الاول ) كلُت جمٍشع 

 كلُت جشيُت ( –اإلاعخىي الثاوي  ) كلُت صُذلت 

 لؼب البُؼشي (كلُت ا –كلُت التربُت للؼفىلت اإلابكشة  –اإلاعخىي الثالث ) كلُت صساعت 

 كلُت ججاسة ( –اإلاعخىي الشابع ) كلُت علىم 
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دعم عمُذ الكلُت  5 5 5 4 4 4 5 3 -

 واداسوها للىخذاث

1 

وحىد الُاث  4 4 3 2 3 3 3 2 -

ت لخىفُز فعال

خؼؽ الكلُت 

اإلاخخلفت والخؼت 

 الاظتراجُجُت

2 

مؽاسكت فعالت   5 5 4 4 4 4 3 2 -

للعادة اعظاط 

غ في   هُئت الخذَس

 أعمال الجىدة

3 

مذي فاعلُت مذًش  5 5 5 5 5 5 5 2 -

الىخذة وكذسجه 

 علي الاداسة

4 

اظخكمال ملفاث   5 5 3 3 3 3 3 2 -

 الجىدة بالىخذة

5 

ع جم  5 5 5 5 4 3 - - - مؽاَس

الحصىل عليها 

 مً الىخذة

6 

  اإلاجمىع 29 29 25 23 23 22 19 11 -
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 جىصُاث للنهىض بادط عمل الىخذاث للخاهُل لالعخماد

 طشوسة  وحىد دعم معىىي ومادي مً عمُذ الكلُت  إلاذًشي الىخذاث واإلاجلغ الخىفُزي 

  م  عمل معخمذ  إلاخابعت الُاث جىفُز الخؼت الاظتراجُجُت والخؼؽ الخىفُزًت الاخشي بالكلُت  طشوسة وحىد فٍش

ش مخابعت     مع وحىد جلٍش

  أن ًكىن  طمً  حذول اعمال مجلغ اللعم العلمي بالكلُاث بىذ ًخص الجىدة باللعم ) مخابعت جىصُف

 اإلالشساث واعمال الجىده والخميز .........(

 الابخكاس  والخميز للكلُت وبىذ ًخص  طشوسة أن ًكىن  طمً  حذول اعمال مجلغ الكلُت و مجلغ اللعم 

ع  اللعم العلمي والاداسي ٌؽمل اهجاصاث اللعم مً وسػ عمل وهذواث ومؽاسكت مجخمعُت ووؽش علمي  ومؽاَس

 بدثُت لخذمت اإلاجخمع  ومجاالث الصحت والغزاط والؼاكت ......(

 بعت اإلابخعثين وػشق طشوسة أن ًكىن  طمً  حذول اعمال مجلغ الكلُت ومجلغ اللعم بىذ ًخص مخا

عُه او اوؽاط  الخىِعم معهم  لالظخفادة مً وحىدهم بالخاسج وعمل بشوجىكالث حعاون او هلل خ راث جذَس

ش لخلذمهم العملي واإلاعىكاث التي جلابلهم وظبل جزلُلها.    ع بدثُت مؽتركت وكزل  عمل جلاٍس  مؽاَس

 اهجاصاث الكلُت باظخمشاس وخلم هىع مً الخىافغ مخابعت وجدذًث مىكع الكلُت واظهاس هلؽ الخميز و   طشوسة

غ في مجاالث البدث وخذمت اإلاجخمع   العلمي بين اعظاط هُئت الخذَس

  طشوسة  ظهىس دوس الاوؽؼت الؼالبُت والاظش الؼالبُت  علي مىكع الكلُت لخم هىع مً الخىافغ العلمي والخميز 

 بي ومخابعت الخؼ بُه بيخظام طشوسة الاهخمام بلُاط اإلاشدود الخذٍس  ت الخذٍس

   الاعالن علي  مىكع مشكض طمان الجىدة  ومىكع الجامعت لعشض ظماث الخميز  ألعمال الجىدة داخل الىخذاث

  .وػشخها لالظخفادة العامت لباقي  وخذاث الجىدة بالجامعت 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

  640/  6638633وف اكس  جمهورية مصر العربية . تليفون    –البحيرة    –بجوار إستاد دمنهور الرياضي   –ميدان جالل قريطم   72
            qac_2012@yahoo.commail :-E       13       www.damanhour.edu.egwebsite :                          

 

 رؤية المركز
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إلاعشفت حامعت ظىهاج )الجامعت العشيُت فى طىط اكخصاد ا –إجمش مشكض طمان الجىدة أالول م -6

ل  1-2وسٍادة الاعمال وطمان الجىدة ( فى الفترة مً   .1029ابٍش

ؽمل اإلاإجمش اإلاداوس الخالُت :  -َو

 طمان الجىدة فى الجامعاث العشيُت . -اإلادىس الاول :

 اكخصاد اإلاعشفت وسٍادة الاعمال واظدؽشاف اإلاعخلبل . -اإلادىس الثاوى :

 ث العشيُت .ئداسة الجىدة فى الجامعا -اإلادىس الثالث :

 الخكىىلىحُا الشكمُت وطمان الجىدة . -اإلادىس الشابع :

 الاعخماد فى الجامعاث العشيُت.  -اإلادىس الخامغ :

 جصيُف الجامعاث والخميز. -اإلادىس العادط:

 الجامعاث العشيُت والخميز فى مجال الجىدة . -اإلادىس العابع:
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 رؤية المركز

أن يكون مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور واحًدا من المراكز المتميزة في مجال 
 ضمان جودة التعميم العالي.

 

 ركزرسالة الم
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأهيل المستمر 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تمك الكميات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا لممعايير التي تتطمبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

اإلالخلى العابع العُذ  ان الجىدة أ.د/ وعماث دمحمخظىس مذًش مشكض طم -7

ت جدذ سعاًت الهُئت اللىمُت  لظمان حىدة الخعلُم إلاذًشي مشاكض طمان الجىدة بالجامعاث اإلاصٍش

 بجامعت أظُىغ. 1028دٌعم ر  13والاعخماد ًىم 

 -:أهداف الولتقى 

 . ٗز ؼٛم ٔبظسًسبز بنسٕبـم يغ يإظعةذ بنسؼهٛى بنؼةن 

 ٔنهٓٛاد.بنسؼسٚف جًعس دثةذ َظةو بنس دو بتكسس َٗ 

  ٗزحةمل بنسؤٖ ٔبتفكةز ٔبنخحسبذ جٍٛ يإظعةذ بنسؼهٛى بنؼةنٗ ف

 يدةل لًةٌ بندٕمخ 

 

 

فى ًىم الثالزاط ( (LIAPعخماد الذواى للمعامل بمإظعاث الخعلُم العااى حعلُم مؽشوعاث ؤلا  -8

    بدظىس مذًش مشكض طمان الجىدة  أ.د/ وعماث دمحم العُذ. 1029ف راًش  16اإلاىافم 
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 رؤية المركز

أن يكون مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور واحًدا من المراكز المتميزة في مجال 
 ضمان جودة التعميم العالي.

 

 ركزرسالة الم
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأهيل المستمر 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تمك الكميات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا لممعايير التي تتطمبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

اة الدعلُم والدعلم  بشهامج ٍص

 اإلاىطىع اإلاداطش

 سئِغ الجامعت
 دوس الجامعت واهمُت اعخماد اإلاعامل دولُا باليعبت لها.-

 اهم الخىصُاث .- اهم الخدذًاث.-

 مذًش وخذة اإلاؽشوعاث 

 الخعلُم العاايبىصاسة

ع العابل-  للذوسة العاؼشة. اإلامىلت مً الىخذة مً الذوسة الاواى   تعشض اهجاصاث هخائج اإلاؽاَس

هبزة عً وخذة اإلاؽشوعاث ودوسها واهجاصاوها الفعالت فى جاهُل اإلاعامل بالجامعاث للخاهُل -

 الذولىي.

 اهم الخىصُاث.- اهم الخدذًاث .-

 هائب سئِغ الجامعت 

 للذساظاث العلُا 

 والبدىر 

ع الحاصلت علي الاعخماد والجاسي اعخمادها - ودوسها في سفع كفاطة الابدار وجصيُف  اهم اإلاؽاَس

 الجامعت .

 اهم الخىصُاث.- اهم الخدذًاث .-

 مذًش اإلاؽشوعاث 

 )عمُذ الكلُت(

ع اإلاعخمذة بالكلُت والجاسي اعخمادها .-  اهم اإلاؽاَس

 اهمُت اعخماد اإلاعامل للكلُت .-

 اهم الخىصُاث .- خدذًاث.اهم ال-

 مذًش وخذة جاهُل اإلاعامل

 لالعخماد الذواي

ت.-  همارج لالعخماد الذواي علي معخىي الجامعاث اإلاصٍش

ت عاإلاُا.-  أهمُت الاعخماد الذواي في سفع جصيُف الجامعاث اإلاصٍش

 اهم الخىصُاث.- اهم الخدذًاث .-

 الجىدة /مذًش وخذة طمان 

 ذة اإلاؽشوعاث مذًش وخ

 بالجامعت

 

 الذواي. دوس وخذة طمان الجىدة في جأهُل اإلاعامل لألعخماد -

 أهم اإلاؽشوعاث بالجامعت .-

 اهم الخىصُاث .- أهم الخدذًاث.-

 اإلاذًش الخىفُزي للمؽشوع
 عً مشاخل اإلاؽشوع ختي الخلذم للعخماد pptعشض -

 للمجلغ الىػني للعخماد .

 الخىكُعاث وصٍاسة اإلاعمل.- والخىكُعاث م اإلاؽشوعاث أظخال 
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 رؤية المركز

أن يكون مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور واحًدا من المراكز المتميزة في مجال 
 ضمان جودة التعميم العالي.

 

 ركزرسالة الم
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأهيل المستمر 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تمك الكميات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا لممعايير التي تتطمبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

اساث الذعم الفني :  -ٍص

 (  ت    ا  ش   ي ا  لعوع، ا   دو    ا بع .    /ت ع 00ا د    )

   ت    ا  ش   ي       والت  ا صح  ا  لعوب    حع ال، ا   ا ب  ا  دد    .    /ا  ع 

يييييت جيييييم حعيييييلُم مؽيييييشوع الاعخمييييياد ا _9 ليييييذواي للمعاميييييل بمإظعييييياث الخعليييييُم العيييييااي إلاعميييييل جدلُيييييل الادٍو

-LP10-073العاؼيشة كيىد اإلاؽيشوع حامعت دمنهيىس للذوسة –واإلاعخدظشاث الصُذلُت بكلُت الصُذلت 

DAMN 

 

  



 
 

 
 
 

 
 
 
 

  640/  6638633وف اكس  جمهورية مصر العربية . تليفون    –البحيرة    –بجوار إستاد دمنهور الرياضي   –ميدان جالل قريطم   72
            qac_2012@yahoo.commail :-E       17       www.damanhour.edu.egwebsite :                          

 

 رؤية المركز

أن يكون مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور واحًدا من المراكز المتميزة في مجال 
 ضمان جودة التعميم العالي.

 

 ركزرسالة الم
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأهيل المستمر 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تمك الكميات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا لممعايير التي تتطمبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

 

 وجدلُلييييا الجمهىسٍيييت سئيييِغ العيييُذ سعاًيييت جديييذ"  الحكييييىمى للخمييييز مصيييش حيييائضة" جىفُيييز ئػييياس فيييى -20

ً جلضيييىى والتيييى( 1030 مصيييش سؤٍيييت) عيييخذامتاإلا الخىمُيييت إلظيييتراجُجُت  وفعيييال كيييفط ئداسي  حهييياص بخكيييٍى

عاهم الحىكمت مفاهُم ًؼبم عخجُب الخىمُت جدلُم فى بذوسة َو   اإلاىاػىين لؼلباث َو

 
ب ليييلداسة الليييىمى اإلاعهيييذ اليييذوسة التيييي ًىظمهيييا ظيييىس خجيييم   بمليييف العميييل عليييى الليييائمين لعيييادةل بخيييذٍس

 ًيييييىم ورلييييي (  الحكيييييىمى الخمييييييز مىظىميييييت) اإلاإظسيييييىى الخمييييييز معييييياًير عليييييى الكلُييييياث حمُيييييع ميييييً الجيييييائضة

ت بجامعت 1029 ف راًش 24 اإلاىافم الخمِغ  . الاظكىذٍس
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 رؤية المركز

أن يكون مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور واحًدا من المراكز المتميزة في مجال 
 ضمان جودة التعميم العالي.

 

 ركزرسالة الم
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأهيل المستمر 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تمك الكميات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا لممعايير التي تتطمبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

 

ب "معييياًير مىظىميييت الخمييييز الحكيييىمى " اإلاىعليييذ باإلاعهيييذ الليييىمي للخخؼيييُؽ ًيييىم الاسبعييياط   ظيييىس خ -22 جيييذٍس

ل 20اإلاىافم  ً حهاص ئداسي كفط وفعال ًؼبم مفاهُم الحىكميت الشؤٍت :مل والزي كان ًد 1029أبٍش عياهم  جكٍى ع َو

 " للعبىس بمصش ااى مصاف الذول اإلاخلذمت .1030بذوسة فى جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت بما ًخىافم مع " سؤٍت مصش 

وؽييييش زلافييييت الخميييييز والجييييىدة داخييييل الجهيييياص الاداي لخدلُييييم سطييييا اإلاخعيييياملين وجؼييييىٍش حييييىدة الخييييذماث  -الشظييييالت :و 

ييييم إلخييييذار هللييييت فييييى ألاداط الحكىمُييييت ع وجدعييييين حييييىدة الحُيييياة ع ودعييييم الخىافعييييُت  اإلاإظعييييُت عوالعمييييل بييييشوح الفٍش

ت .  اإلاإظسىي وجؼىٍش وجىمُت اللذساث البؽٍش

 -ألاهذاف:و 

 . اث اللىمى واإلادلى والاكلُمى  حشجُع اإلاىافعت بين اإلاإظعاث الحكىمُت على كافت اإلاعخٍى

 .جدعين ألاداط لخدلُم معذالث أفظل لشطاط اإلاىاػىين 

 ز على معخىي الجهاص ؤلاداسي للذولت.وؽش زلافت الجىدة والخمي 

 .ض سوح ؤلابخكاس وؤلابذاع واإلاكافأة علي الخميز فى اإلاجخمع اإلاصشي  حعٍض

للعادة مذًشي مشاكض طمان الجىدة بالجامعاث  الثامًاط لاللخظىس مذًش مشكض طمان الجىدة  -21

ت ًىم الازىين اإلاىافم   ت ووخذة هذف".جدذ عىىان " ؼشاكت ئظتراجُجُ 1029-4-25اإلاصٍش

 الهدف العبم هي الولتقى

   ا   ض ع  ا        دوسع، ا    ب  ا  عل  . او   ا  ولع   ا خحلا،  و د   ا د   ا  نى

 أهداف الولتقى 

 ا    ب  ا  عل  . و  ب   إو   ا  ا   ا    ي  ا  بئ   تدوسع، .0

 ا  د  ب.ا         س  د ع، نظ  ا   د      تل نى    بئ       ع     .5

 ولع   ا   ي   ووع   ا خحلا،  ي  ا  عت ع، ا د    ف  ت ع  ض ع  ا     . .3

   ض  ت عقش  ا  ض  ع،  ا  سع ال، ف  ت ع  ض ع  ا           ع . .4
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 رؤية المركز

أن يكون مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور واحًدا من المراكز المتميزة في مجال 
 ضمان جودة التعميم العالي.

 

 ركزرسالة الم
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأهيل المستمر 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تمك الكميات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا لممعايير التي تتطمبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

خظيييييىس اإلايييييإجمش اليييييذواي العيييييادط بعىيييييىان "طيييييمان حيييييىدة الخعليييييُم بيييييين  -23

 اللاهشة. –فى فىذق كىهشاد  23/6/1029-21ًىمي الخخؼُؽ الذواي والخىفُز الاكلُمي" 

 

بنه ةت َاةقػ جفا د بظةظاٛد بتػسًاةم بنحسبيداٗ ٔحادم بٌ بنكهٛاةذ بنساٗ جٓاة بكساس ياٍ بزجاغ جاسبيح نهطاىت ػُاد بنس ادو 

يؼٛاةز ٔظاٛسى يسبخؼاد يسطهحةزاد ٔزفا ٛ ٓة ػهاٗ بنٕٚاث . ًٚكاٍ بنس ادو  11نىػسًةم ظٛكٌٕ جسبيدٗ بتػسًةم ٚؽاًم 

خُٛد ػهٗ بٌ زكٌٕ ْارخ بنحاسبيح قسٚحاد بنؽاحد جحؼمآة ٔنهٓٛااد  55555ٔظٛكٌٕ بنسكه د  جسبيح 4ج صيد جسبيح حسٗ 

بنكهًد بتاٛاسخ فاٗ ز دٚاد ذناك ٔٚكاٍ بنس ادو جاةكثس ياٍ حصياد فاٗ َ اط بنٕقار . ًٚكاٍ نهكهٛاةذ يسؼادمخ بنحاسبيح بنس ادو 

 نًإظعٗ.% يٍ بنحسبيح ثى زكًهد بنحةقٗ ػٍ نسٚق بتػسًةم ب45جةتػسًةم بنحسبيدٗ نُعحد 

ؼك بندةيؼةذ بتاسٖ يثم زى ز دٚى زدسجد خةيؼد فةزٔض فٗ زٚةمخ بتػًةل ْٔٗ زدسجد يؽسفد ٔزحٍٛ ٔخٕمْة فٗ ج

 .بنًُٛةخةيؼد 
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 رؤية المركز

أن يكون مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور واحًدا من المراكز المتميزة في مجال 
 ضمان جودة التعميم العالي.

 

 ركزرسالة الم
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأهيل المستمر 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تمك الكميات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا لممعايير التي تتطمبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

لشفعهيييا عليييى مىكييييع اظيييدُفاط بُاهييياث ميييً ميييذًشي وخييييذاث طيييمان الجيييىدة  -24

 -وهم : الجامعت الالكترووى

 ال رامج الخعلُمُت.  .2

 اعظاط هُئت الخذَسغ واإلاإجمشاث العلمُت(. –ال رامج الذساظُت  –ألاكعام العلمُت )الشؤٍت والشظالت  .1

 الخىظُمى للكلُت .الهُكل الاداسي و  .3

 جىصُف اإلالشساث. .4

 حؽكُل مجلغ الكلُت .  .5

ظيرة راجُت وصىسة خذًثت للعادة العمذاط والىكالط  .6

 للكلُت .

خصيييييييييييييييش اإلايييييييييييييييشاحعُين بجامعيييييييييييييييت  اظيييييييييييييييدُفاط اظيييييييييييييييخماسه  -25

 دمنهىس.

 

 

 

مىكيييييييييع مشكيييييييييض طيييييييييمان الجيييييييييىدة عليييييييييى  جديييييييييذًثؤلاهتهييييييييياط ميييييييييً  -26

دخيييييييييييىي عليييييييييييى )ا  –لشؤٍيييييييييييت والشظيييييييييييالت مىكيييييييييييع حامعيييييييييييت دمنهيييييييييييىس ٍو

حؽيييييييييييييييييكُل  –الهُكيييييييييييييييييل الخىظُميييييييييييييييييى  –ألاهيييييييييييييييييذاف الاظيييييييييييييييييتراجُجُت 

مداطيييييييييييييييييش ئحخماعييييييييييييييييياث اإلاجليييييييييييييييييغ  –خؼيييييييييييييييييت العميييييييييييييييييل  –ؤلاداسة 

ألئديييييييييييييت  –أوؽيييييييييييييؼت وللُييييييييييييياث جىفُيييييييييييييز العُاظييييييييييييياث  –الخىفُيييييييييييييزي 

 اإلاشكض(.
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 رؤية المركز

أن يكون مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور واحًدا من المراكز المتميزة في مجال 
 ضمان جودة التعميم العالي.

 

 ركزرسالة الم
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأهيل المستمر 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تمك الكميات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا لممعايير التي تتطمبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

 

 ITسيؽ وخذاث طمان الجىدة بالكلُاث بىخذاث ال  -27

حيييييىدة الخعليييييُم بالعيييييادة ميييييذًشي مشاكيييييض طيييييمان الجيييييىدة ئحخمييييياع الهُئيييييت اللىمُيييييت لظيييييمان  ظيييييىس خ -28

ت  اللليياط الخاظييع بعىييىان " ؼييشاكت ئظييتراجُجُت ووخييذة هييذف" بجامعييت مصييش للعلييىم  بالجامعيياث اإلاصييٍش

 .1029-9-30ًىم الازىين اإلاىافم  والخكىىلىحُا

 -برًبهج اللقبء :

 . كهًد زئٛط خةيؼد يفس نهؼهٕو ٔبنسكُٕنٕخٛة 

  ٕيٛد نمًةٌ خٕمخ بنسؼهٛى ٔب ػسًةم.كهًد يدٚس بنٓٛاد بن 

 . كهًد َٕبت يدٚس بنٓٛاد بن ٕيٛد نمًةٌ خٕمخ بنسؼهٛى ٔب ػسًةم 

  ػسق فٛهى زعدٛهٙ اةؾ جدةيؼد يفس نهؼهٕو ٔبنسكُٕنٕخٛة 

 .خهعد بظاهد ي سٕحد 

لخكىىلىحُا الحذًثت علذ وسؼت عمل بعىىان " كُفُت ئحشاط ئخخباس  ئلكترووي  للؼالب" باظخخذام ا -29

غ او معاوهيهم  ورل  ًىم  بدظىس مذًشي وخذاث طمان الجىدة مع خمعت مً اعظاط هُئت الخذَس

 ( الذوس الثاوي بكلُت الضساعت .3العاعت العاؼشة صباخا فى اللاعت ) 20/1029/ 13الاسبعاط اإلاىافم 
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اإلاىافم الاسبعاطهدى ػالب مبذع ومبخكش " ًىم  علذ اإلاإجمش الؼالبي الثاوي بجامعت دمنهىس بعىىان " -10

 . اإلاإجمشاث بكلُت التربُت بلاعت  28/21/1029

 الفئبث الوستهدفت ببلوؤتور:

 .طالب الجامعة لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا 
 .قيادات الجامعة والكميات 
 .أعضاء هيئة التدريس 

 امعةممثمي المجتمع ومستفيدي الخدمات المقدمة من الج. 
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 تىصيبث الوؤتور

 أوال: تىصيبث دعن االبداع واالبتكبر وريبدة االعوبل:

 تضن التىصيبث خبرطت طريق لإلبداع واالبتكبر:

 ئَؽةت ـُدٔا مػى بتجسكةزبذ  •

 ئَؽةت ئمبزخ بنًٕبْث بنحؽسٚد جةندةيؼد  •

 بنٛد بنكؽف ػٍ بنطىت بنًْٕٕجٍٛ •

 خ بتػًةل جةندةيؼد.ز ؼٛم يسكص زٚةم •

 ٔبتجسكةز. جة جدبعاةؾ  خةيؼٙنسذ ي سز  •

 ٔبتجسكةز ٔزٚةمخ بتػًةل جدةيؼد ميُٕٓز جة جدبعػ د يهس ٗ نهدةيؼةذ بنخةؾ  •

 زفًٛى يف ٕفةذ زدزٚث بػدبم تافةئٙ بتجدبع ٔبتجسكةز ٔزبئد بتػًةل. •

 ػ د تَؽطد يًسدخ جكهٛةذ بندةيؼد زخؿ ي ةٔز بنًإزًس. •

 ةٌ بتجدبع ٔبتجسكةز بنسٙ ظحق زؽكٛهٓة جكهٛةذ بندةيؼد.ز ؼٛم ند •

ـٕزخ  فٙػٕخ نىْسًةو جحسبتبذ بتاسسبع ٔزطٕٚس بنُظى بندبػًد نس  ٛص بنحةحثٍٛ ػهٗ زعدٛم َةزح بتج ةش م •

 .جسبتبذ باسسبع

 ز  ٛص يُظًةذ بنًدسًغ ػهٗ مػى بنًحسكسٍٚ. •

 .ز  ٛص يُظًةذ بنًدسًغ ػهٗ زُ ٛر ٔزعٕٚق بتجسكةزبذ •

 ر:ثبًيب: تىصيبث تٌظيويت للوؤتو

 ػ د ٔزغ ػًم يسٕبشٚد ٔٚسٕخّ بن مٕز نٓة زحؼة تْسًةيٓى. •

 بندهعد بنطىجٛد.يٕػد  ز دٚى •

 بؼسبك يًثهٙ بنًدسًغ ج مٕز نهًإزًس نمى كةفد بنًعس ٛدٍٚ يٍ بنخديةذ بنً ديد يٍ كهٛةذ بندةيؼد. •

 ًسئؼسبك اسٚدٙ بنكهٛةذ ك اةذ يعسٓدفد جةنًؽةزكد جةنًإز •


