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 ملمت العيذ ألاظخار الذلخىس سئيغ الجامعت

بخكش التي أطللها السُذ الشئِس /عبذ الفخاح السِس ي، سئِس                        فكش ٍو  مً  مبادسة هحى مجخمع ًخعلم ، ٍو
ً
اهطالكا

ػاًت حسعى لخحلُلها مإسساث الذولت مجخمعت ، كان لضاما علُىا مً بزل كل جهذ لخحلُم  الجمهىسٍت، والتي أصبحذ

ش والجىدة ،  ومع جحذًاث العصش وجطىساجه املدساسعت جأكذ للجمُع بأهه لً  ًخلذم مجخمع ئال بالفكش والابخكاس ، و  الخطٍى

 ..ذاعمت للخلذم الاكخصادي امليضىدمً ثم فان مخعلم الُىم هى مفكش ومبذع الؼذ ، وهى اللىة العاملت ال

وحُث ئن الشؤٍت املسخلبلُت للخعلُم فى مصش جخمثل فى التزام الذولت بخلذًم حعلُم عالى الجىدة للجمُع، كأحذ الحلىق 

ألاساسُت للمىاطً املصشي والتي ًىص عليها دسخىس جمهىسٍت مصش العشبُت  في عصش أكل ما ًىصف به أهه عصش 

ش املجخمع املصشي والنهىض به . الجىدة؛ فلذ أصبحذ  جىدة الخعلُم مطلبا أساسُا لخطٍى

الثراء والخصىبت  واهطالكا مً كل رلك جحاول جامعت دمنهىس  مخابعت  آفاق الجىدة الضاملت ، بما فيها مً  آفاق جذًذة مً

 واللذسة على أن جكىن هظاما معشفُا كادسا على الاهفخاح والخجذد.

مت هخبت سائعت  مً -املشحلت ، وجامعت دمنهىس كادسة الجىدة هي صعاس  اليىم العلماء ألافزار والضباب  بمضِئت هللا ثم بعٍض

خ على أن جكىن هزه املفشدة فى  املبذع بالجامعت  التى حسخمذ عشاكتها مً عظمت املىدسبين ئليها بطىل الىطً وعمم الخاٍس

 . جخجضأ صذس الىص وهىاجه التي ال

أهه سُكىن بمضِئت هللا بعثا علمُا  في مخاض جذًذ وضعش بألم طلله الحظاسي الزي أعلم ًلُىاجامعت دمنهىس   اليىم
ملاومت صشست لهزا الخؼُير وهزه طبُعت البضش ،  وثلافُا ًظُف للجامعت  بهائها وحظىسها وصذاها . و كذ هجذ

، والعلباث هي سش ئهجاصاث ألامم ، الحفاظ على كُم العلم ، وشخصُت العلماء  ولكىىا عاصمىن على جحلُم الجىدة مع

 هبىغ املبذعين . ومكمً

 هحً في صمً لم ٌعذ ًإمً بأهصاف املخعلمين ، ولً ًكىن للظعفاء واملترددًً مكان في مىكب الظفش . للذ علمىا اليىم
خ أن الظعف والتردد هى أكبر أسباب الخخلف والتردي ، وأن ثلخىا بلذساجىا املعشفُت وإلابذاعُت هى الزي سُفخح ملصش  الخاٍس

 .بارن هللا حعالى  و لىا أبىاب الخلذم 

ت املعشفت والخخصصاث  جإسس جامعت دمنهىس سؤٍت وسسالت وأهذافا وكُما حعبر عً اليىم خصىصُت املكان وعبلٍش

 رئيس جامعة دمنهور                                                                                                                                       العلمُت بها .

     ا.د. عبيد عبدالعاطى صالح                                                                                                  
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 الجىدة بجامعت دمنهىس  ضمانملمت مشلض 

اهعالقا مً قىى سظىى هللا صلى هللا عليه وظلم : ) ئن هللا ًدب ئرا عمل أخذلم عمال أن ًخقىه ( ، واظدىادا 

الاهخمام بالعلم والععى فى ئلى لىن العلم أظاط جعىس اإلاجخمعاث ونهىضها ، فخدشص جامعت دمنهىس على 

 ظلبه ، ومداولت اللحاق بالجامعاث النبري .

معخمذا على لثير مً النفاءاث والخبراث  -ومً ثم ، فقذ بزى مشلض ضمان الجىدة بالجامعت جهذا لبيرا 

وضع خعت اظترجيجيت راث أهذاف اظتراجيجيت ، وأخشي مشخليت ، وسؤيت  –داخل الجامعت وخاسجها 

ضحت ، وأظغ ومعاًير للخقييم واإلاخابعت ؛ ورلو لالسجقاء بالعمليت الخعليميت بجامعت دمنهىس معخقبليت وا

 بدىفيز خعت واضحت اإلاعالم .

خاولىا أن جنىن الخعت الاظتراجيجيت واضحت اإلاعالم ، داعمت للنفاءاث والخبراث ، وقادسة على ئثشاء اإلاعشفت ، 

لفاء فى متخل  الختصصاث ؛ بدي  ًنىن للجامعت وملبيت لحاجاث ظىق العمل ، مً الخشيجين ألا

 وخشيجيها بعذ رلو اإلاهان اإلاأمىى بين الجامعاث اإلادليت وؤلاقليميت والذوليت .

جم عشض الخعت ومىاقؽتها مع اإلاجخمع ألامادًمى واإلاعخفيذًً غير مشة ، وجم عمل جدليل بيئى للىصىى ئلى 

التى ًمنً حعضيضها . هقاط القىة وهقاط الضع  واإلاتاظش ، والىقاط  

ظىداوى جاهذًً جعبيق الخعت الاظتراجيجيت وجىفيز مشاخلها مً خالى لجان مدذدة سغبت فى أن جلحق 

 الجامعت بمصاف الجامعا النبري ، ولخنىن هقعت مضيئت فى جاسيخ مصش العظيمت .

 

 ًبئجً هركس ظوبى الجىدح                هذَر هركس ظوبى الجىدح

 د.دعبء الذهرداش –د. عجذ الحوُذ صقر          هحوذ السُذأ.د/ ًعوبد   
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 جامعت دمنهىس  -وؽأة مشلض ضمان الجىدة

مركز ضمان الجودة بجامعة  إنشاءعلى  22/5/2112( بتاريخ  12وافق مجلس جامعة دمنهور بالقرار رقم )

اٌغبِؼخ )عبِؼخ  إدارة٠ٚىْٛ ٌٗ اعزمالٌٗ اٌفٕٝ ٚاٌّبٌٝ ٠ٚزجغ ِجبششح سئ١ظ اٌغبِؼخ ٠ٚىْٛ ِمشٖ ِجٕٝ بدمنهور.  

اداس٠ًب ٚرزجغ ػ١ّذ اٌى١ٍخ  ٚرؼبًِ ثٛطفٙب ٚؽذح ِغزمٍخوّب ٔشؤ ثىً و١ٍخ ثبٌغبِؼخ  )ٚؽذح ضّبْ اٌغٛدح(،  دِٕٙٛس( .

 ٚرزجغ ف١ًٕب ِشوض ضّبْ اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ.

 سإ٠خ اٌّشوض:

 أْ ٠ىْٛ ِشوض ضّبْ اٌغٛدح ثغبِؼخ دِٕٙٛس ٚاؽذا ِٓ اٌّشاوض اٌّز١ّضح فٟ ِغبي ضّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ.

 سعبٌخ اٌّشوض:

االسرمبء ثغٛدح اٌزؼ١ٍُ ثى١ٍبد عبِؼخ دِٕٙٛس ِٚزبثؼخ ػ١ٍّبد اٌزغ٠ٛش ٚاٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ٌىغت سضب اٌّغزّغ فٟ 

اٌغبِؼخ ٚفمًب  اداسحػزّبد اٌجشاِظ / اٌى١ٍبد / اٌّشاوض / اٌٛؽذاد اٌزٟ رٕضٛٞ رؾذ الِخشعبرٗ ٚاٌزؤ١ً٘ اٌّغزّش

 ١ٌخػزّبد ِٓ خالي ٔظُ ٚاعشاءاد رزغُ ثبالعزمآلالٌٍّؼب١٠ش اٌزٟ رزغٍجٙب ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚا

 ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌشفبف١خ.

 ٌّشوض ضّبْ اٌغٛدح: االعزشار١غ١خ األ٘ذاف 

ضّبْ اٌغٛدح ثغبِؼخ دِٕٙٛس اٌٝ اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ٌؤلداء اٌغبِؼٟ ٚرغ٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ٠ٙذف ِشوض 

ٌجشاِغٙب  األوبد٠ّٝٚخذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚوزٌه ِغبػذح اٌى١ٍبد فٝ اٌؾظٛي ػٍٝ االػزّبد اٌّئعغٝ ٚ

 :آ١ٌخاٌفشػ١خ اٌز األ٘ذافٚرٌه ِٓ خالي 

داس١٠ٓ ٚ عالة اٌغبِؼخ ِٓ خالي رٕظ١ُ ؽٍمبد إٌمبػ إل١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا ضبءأػٔشش صمبفخ اٌغٛدح ث١ٓ  -1

 ٚٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ رؼٕٟ ثضّبْ اٌغٛدح ٚ ثزم٠ُٛ األداء اٌغبِؼٟ.

رٙب )١٘ئخ باٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ خالي ل١بط ِئششاد األداء ٌّذخالد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚخبسع -2

 أٌخ(.…. اٌخش٠غْٛ  –اٌغالة  –اٌؼبٍِْٛ  –اٌزذس٠ظ 

 ػٍٝ ِغزٜٛ و١ٍبد اٌغبِؼخ. -رغج١ك اعزشار١غ١خ اٌغبِؼخ ِٚزبثؼزٙب ف١ّب ٠خزض ثبٌغٛدح  -3

 رٛف١ش اٌذػُ اٌفٕٝ ٚ اٌزذس٠ت ٌٛؽذاد ضّبْ اٌغٛدح ثى١ٍبد اٌغبِؼخ. -4

 داء ٚؽذاد ضّبْ اٌغٛدح ثى١ٍبد اٌغبِؼخ .أاٌّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ِٚزبثؼخ  -5

ِزبثؼخ رغ٠ٛش و١ٍبد اٌغبِؼخ ٌجشاِغٙب ٌٚٛائؾٙب ٌٍٛطٛي ثخش٠غ١ٙب اٌٝ ِغزٜٛ ِز١ّض ث١ٓ خش٠غٟ اٌى١ٍبد  -6

 إٌّبظشح فٟ اٌغبِؼبد األخشٜ ثّب ٠ؾمك ٌُٙ اٌمذسح ػٍٝ إٌّبفغخ اٌّز١ّضح فٟ عٛق اٌؼًّ.

دح فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ ٌزجبدي اٌؼًّ ػٍٝ ا٠غبد لٕٛاد ارظبي ِغ ا١ٌٙئبد اٌم١ِٛخ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رٙزُ ثضّبْ اٌغٛ -7

 اٌخجشح ثّب ٠غٛس ِٓ أداء اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثى١ٍبد اٌغبِؼخ .
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 اًجبزاد هركس ظوبى الجىدح                          

  8102لعبم                         
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 عمل لخيب باهجاصاث مشلض ضمان الجىدة ووخذاجه بهلياث جامعت دمنهىس . .1

حخىي على  - هجاصاث مشكض طمان الجىدة والتى جظمىذ مشاجعت الخطت الاستراجُجُت لجامعت دمنهىس والبُاهاث ئٍو

 بالهُئت اللىمُت لجىدة الخعلُم والاعخماد . 5102الىصفُت عً الكلُاث ووسش العمل الخاصت باالصذاس الثالث 

 . لجىدة الخعلُم لجامعت دمنهىس هىس . وجم علذ امللخلى الطالبى نسش الجىدة بكلُاث جامعت دمأكما جم جذصين  -

 .بكلُاث جامعت دمنهىس جمُعها جم عشض الكخِب وجىصَعت على جمُع وحذاث طمان الجىدة  -
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 -وجدخىي على اإلاداوس آلاجيت : 2118وضع خعت مشلض ضمان الجىدة لعام  .2

 وؽش ثقافت الجىدة بين أعضاء هيئت الخذسيغ و ؤلاداسيين و ظالب الجامعت -

 .جدفيز الهلياث للخقذم لالعخماد -

 جهداء وخذال  مشلض ضمان الجىدة بالجامعت ومخابعختشاجعت م -

العمل على ئًجاد قىىاث اجصاى مع الهيئاث القىميت والذوليت التي تهخم بضمان الجىدة في الخعليم الجامعي لخبادى  -

 الخبرة بما ًعىس مً أداء العمليت الخعليميت بهلياث الجامعت .

 جضمىذ: هاخعىاث لضمان هجاح جعبيقدث الخعت وقذ خذ

 .جبني ؤلاداسة العليا للجامعت ألبعاد الجىدة، والالتزام بدىفيز بشهامج ضمان الجىدة وجذعيمه -

 جذسيب اإلاعإولين ؤلاداسيين على مفاهيم الجىدة ، وأظاليب جعبيقها مع وجىد مإؼشاث قياط واضحت -

الخعت الاظتراجيجيت العامت للجىدة بالجامعت، لخدذًذ ليفيت ئؼشاك  وضع آلياث عمل وفق خعغ حؽغيليت جخماش ى مع -

 .العاملين في جىفيز بشهامج الجىدة، على مل اإلاعخىياث واظختذام ألاهظمت ؤلاداسيت الحاليت في جىفيز هزا البرهامج

 .وضع آليت للخىاصل العشيع والفعاى بين مل الفاعلين في عمليت جعبيق بشهامج ضمان الجىدة -

 .يل الاخخياجاث الخذسيبيت إلاضامين الجىدة، للمعخىياث اإلاعتهذفت وضبغ أهىاع الخذسيباث واإلاهاساث الالصمتجدل -

الخألذ مً أن ئداساث الهلياث وألاقعام جعبق معاًير قياط مذي معابقت الخذماث اإلاىخجت الخخياجاث اإلاعخفيذًً،  -

 .جلبيت هزه الاخخياجاث وحعذًل ؤلاجشاءاث وألاهظمت ؤلاداسيت الحاليت لقياط دسجت

 .، وضمان الخدعين اإلاعخمشبذقت، لخدبع جعبيق هظام الجىدةوجقىيمها مشاقبت الىخائج باظخمشاس -

ئعالن جقشيش جعبيق بشهامج الجىدة ظىىيا في خفل اخخخام اإلاىظم الجامعي، ومهافأة العاملين اإلاؽاسلين في جهىد ؤلابذاع  -

 .وجقذًشهم والخدعين

 .ؽامل وحعذًل خعغ بشهامج الجىدةالخقىيم العىىي ال -
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للحصىى  2118ئظخالم خعغ وخذاث ضمان الجىدة بهلياث جامعت دمنهىس  .3

على الاعخماد واإلاىبثقت مً خعت مشلض ضمان الجىدة وعليه جم عمل ملفاث 

خاصت بمعاًير الجىدة واظخنماى الهيهل الخىظيمى لىخذاث ضمان الجىدة 

 بالهلياث . 

مً العيئت للحصىى على الاعخماد اإلاإظس ى  للخقذم لخمشيض مليت ا جأهيل .4

مً خالى الذوساث الخذسيبيت وصياساث   القىميت لضمان جىدة الخعليم والاعخماد

 14-12وجمذ صياسة فشيق اإلاشاجعت مً الهيئت بخاسيخ اإلاشاجعت والذعم الفنى 

 .   2118ماسط 
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1.  

 

جم حؽنيل اإلاجلغ الخىفيزي إلاذًشي وخذاث ضمان الجىدة بالهلياث اعخباسا مً ؼهش ًىاًش  .5

 وجىثيق الاهجاصاث مًًجخمع مذًشو وخذاث ضمان الجىدة بهلياث جامعت دمنهىس ؼهشيا  2118

 مداضش ؼهشيت . خالى

 : أهذاف الاجخماعاث الؽهشيت للمجلغ الخىفيزي- 

 هذاف اإلاشلض.أىضىعت لخدقيق مخابعت جىفيز اإلاهام الشئيعيت اإلا -

 مخابعت جىفيز القشاساث التى ًصذسها اإلاشلض. -

  هجاصاث.ل عذاد الخقاسيش الذوسيت لئ -

 هجاصاث والقشاساث اإلافعلت .ؤلا  -

 ئعذاد مدضش ئجخماع مجلغ ئداسة ضمان الجىدة بالهلياث مخضمىا  -
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 عام ختى العالى الخعليم مىظىمت جعىيش اظتراجيجيت مشاجعت عمل وسؼت جقشيش عشض .6

 ئوعقذث والتى 2131 مصش سؤيت ضىء فى 2122 عام ختى الخىفيزًت والخعت 2131

 . بالقاهشة العالى الخعليم وصاسة بمقش25/12/2117
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عمل ئظاس مىضىعى لخقييم ألاداء وفقا إلاعذالث ؤلاهجاص . وجم جىصيعت على وخذاث ضمان الجىدة  .7

 -: بالهلياث ويؽخمل هزا ؤلاظاس على

  هجاصاث عميذ الهليت و وليل الهليت لؽئىن الخعليم والعالب و وليل الهليت ئهمارج وجقاسيش

 .مين الهليت أللذساظاث العليا و وليل الهليت لخذمت اإلاجخمع وجىميت البيئت  و 

  داة ئقعام العلميت و ألدواث حعختذم باإلاشاجعاث الذاخليت منها اظخماسة اإلاشاجعت لأوضع

 الذاخليت للىخذاث اإلاتخلفت بالهلياث.اإلاشاجعت 

  .آلياث اخخياس القياداث ألامادًميت وؤلاداسيت 

جصميم مصفىفت دوساث خاصت بمشلض ضمان الجىدة وجم اعخمادها فى مجلغ ئداسة مشلض ضمان  .8

 -واعخمادها بمجلغ الجامعت  وجخضمً اإلاصفىفت آلاحى :2118/ 22/3الجىدة بخاسيخ 

 ث .جىصي  البرامج واإلاقشسا 

 . اإلاشاجعت الخاسجيت 

 . اإلاشاجعت الذاخليت 

   2115اإلاعاًير ألامادًميت لالصذاس الثال . 

  اعخماد بشهامج أمادًمى 

  عمل الذساظت الزاجيت 

  جصميم الخعت الاظتراجيجيت 

  ئداسة اهظمت الجىدة فى اإلاإظعاث الخعليميت 

  اإلافاهيم الحذًثت فى ؤلاداسة 

  دوسة جقشيش البرامج واإلاقشساث. 
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قامذ ؤلاداسة العامت للمنخباث بجامعت دمنهىس بعمل جقييم اإلانخباث الخاصت بهلياث جامعت  .9

. وجم جىصيع هخائج الخقييم على مذًشي وخذاث ضمان الجىدة  2118دمنهىس خالى ؼهش أبشيل 

 لعمل الخعغ الخصحيديت بىاًء على الخقشيش اإلاقذم .
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مت الجامعيت فى مصش اإلاقامت بىصاسة الخعليم العالى وسؼت عمل عً اإلاقاسهت اإلاعياسيت للحىل .11

والبد  العلمى . و عشض د/عبذ الحميذ صقش  هائب مذًش  مشلض ضمان الجىدة  جقشيش عً 

وسؼت عمل مً اإلاقاسهت اإلاعياسيت للحىلمت الجامعيت بجمهىسيت مصش العشبيت ، وعليه جمذ 

ك جامعت دمنهىس فى جعبيق أداة . على اؼترا 29/4/2118مىافقت مجلغ الجامعت بخاسيخ 

الحىلمت فى الخعليم العالى جدذ ئؼشاف وصاسة الخعليم العالى والبد  العلمى وجدذ س عاًت مشلض 

 الخهامل اإلاخىظعى والبىو الذولى .

 

اللقاء العادط إلاذًشي مشالض ضمان الجىدة بالجامعاث اإلاصشيت والزي هظمخت الهيئت القىميت  .11

الاعخماد لخبادى الخبراث جدذ عىىان"ؼشالت اظتراجيجيت ووخذة هذف لضمان جىدة الخعليم و

سيادة ألاعماى ومهاساث الخىظي " بجامعت فاسوط. وماهذ الخىصياث لهزا اللقاء أن الهلياث التى 

% مً بشامجها أوال قبل الخقذم للحصىى على 41لذيها ألثر مً أسبعت بشامج ًجب أن حعخمذ 
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نً الخقذم للحصىى على بشامج للذساظاث العليا الاعخماد اإلاإظعس ى ولزلو ًم

 بالعشيقت هفعها.

جقذًم ظلعلت مً الذوساث الخاصت العخماد بشهامج أمادًمى إلاعاعذة الهلياث للخقذم لالعخماد  .12

 :  الخذسيبت الذوساث جفعيل ضمً جذاساث جشقياث أعضاء هيئت الخذسيغ وبذء

وبالخعاون مع مشلض  بىاء على مىافقت وجدذ سعاًت معالى سئيغ جامعت دمنهىس أ.د/ عبيذ عبذ العاظى صالح 

 جىميت قذساث أعضاء هيئت الخذسيغ.

مذة الذوسة : ًىمان  وقام بالخذسيب : أ.د/ وعماث دمحم العيذ .  مذًش مشلض ضمان الجىدة واإلاذسب اإلادترف 

بمشلض جىميت قذساث أعضاء هيئت الخذسيغ . و  د/ عبذ الحميذ عبذ الىهيغ صقش  هائب مذًش مشلض ضمان 

/ دعاء على الذمشداػ هائب مذًش الجىدة واإلاذسب اإلاؽاسك بمشلض جىميت قذساث أعضاء هيئت الخذسيغ . و د

  1مشلض ضمان الجىدة واإلاذسب اإلاؽاسك بمشلض جىميت قذساث أعضاء هيئت الخذسيغ

 -وقذ جضمىذ أجىذة الخذسيب اإلاداوس الخاليت :

مداوسالخقىيم  م

 والاعخماد

 اإلاعاًير

 سظالت وأهذاف البرهامج.  ئداسة البرهامج: 1

 .قيادة وجىظيم البرهامج 

  اإلااليت والدعهيالث اإلااليت الذاعمت.اإلاىاسد 

الفاعليت الخعليميت  2

 للبرهامج :

 .اإلاعاًير ألامادًميت للبرهامج 

 .جصميم البرهامج 

 . الخعليم والخعلم 

 . العالب 

 . أعضاء هيئت الخذسيغ 

 . جقىيم متشجاث الخعلم 

 . الخعضيض والخعىيش 

 .مإؼشاث هجاح البرهامج 
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 الخاليت:وجم عقذ الذوساث الخذسيبيت 

 

 العذد تبرَخ اًعقبد الذورح   اسن الذورح          م

 (82الحعىر الكلٍ) 2/2/8102-7 دورح اعتوبد ثرًبهج أكبدَوٍ 0

 (82كلُخ رَبض األطفبل)

 (0كلُخ التورَط )

 دورح اعتوبد ثرًبهج أكبدَوٍ 8

 

 

 

 

 

 

 

 (80الحعىر الكلٍ) 82-01/2/8102

 (2كلُخ رَبض األطفبل)

 (4الجُطرٌ )كلُخ الطت 

 (4كلُخ العلىم)

 (0كلُخ الترثُخ )

 (8كلُخ اِداة)

 (0كلُخ التجبرح)

 (0كلُخ السراعخ)

 (82الحعىر الكلً ) 2/2/8102-2 دورح اعتوبد ثرًبهج اكبدَوً    0

 هي كلُخ السراعخ 

 (07الحعىر الكلً ) 81/2/8102-02 دورح اعتوبد ثرًبهج اكبدَوً 4

 (04كلُخ الصُذلخ )

 (0السراعخ)كلُخ 

 (0كلُخ رَبض االطفبل)

 (0كلُخ الترثُخ الرَبظُخ)

 (02الحعىر الكلً) 82/01/8102-84 دورح اعتوبد ثرًبهج اكبدَوً 2222

 (02كلُخ الطت الجُطري )

 (0كلُخ السراعخ )

 (0كلُخ التورَط )

 (0كلُخ االداة)

 (01العذد الكلً ) 88/00/8102-80 دورح اعتوبد ثرًبهج اكبدَوً 2222

 (02كلُخ التورَط )

 (4كلُخ االداة)

 (4كلُخ الترثُخ )

 (0كلُخ التجبرح)

 (0كلُخ الطت الجُطري)

 (0كلُخ العلىم)

 (0هعهذ عبلً علىم ادارَخ)
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 مادًمى ".أالخعليق العام على الخقييم الخاص بذوسة "اعخماد بشهامج 

 العاملين بالجىدة  جدقق الهذف مً الذوسة وظيخم عقذ اإلاضيذ مً الذوساث الفعالت لصالح

 بالهلياث .

 : والخعليقاث النهائيت للمخذسبين فى الذوسة ماهذ مالخالى-  

o . ًىجذ جعىس ئًجابى فى سضا العادة اإلاخذسبين 

o . ذ ؤلالترووى  جم ئجاخت اإلاادة العلميت للعادة اإلاخذسبين وئسظالها عبر البًر

  الجىدة .ظيخم مخابعت اثش وفاعليت الخذسيب مً قبل مشلض ضمان 

  ظيقىم مشلض ضمان الجىدة باجتار الالصم هدى عقذ مشاجعاث للهلياث التى أؼاس العادة

 اإلاخذسبىن الخخياجهم لها .

 ذًشي وخذاث ضمان الجىدة بهلياث جامعت دمنهىس.جىفيز مجمىعت مً الذوساث إلامقترخاث  .2
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عقذ هذوة لخفعيل قشاساث اإلاإجمش الىظنى العادط لجامعت القاهشة ًىم الاثىين  .13

 2119ن ًنىن عام أو جىصياث اإلاإجمش الىظنى العادط لجامعت القاهشة الخاص ب  6/8/2118اإلاىافق 

 -جىت :عام الخعليم فى مصش وجخضمً اإلاقترخاث آلا

 أوال:هقترحبد خبصخ ثبلجراهج والوقررراد:

  اٌّششٚػبد اٌخبطخ ثبٌٙذف االعزشار١غٝ اٌغبدط ثبٌخغخ االعزشار١غ١خ ٌغبِؼخ دِٕٙٛس.رٕف١ز 

 .ِششٚع رغ٠ٛش إٌّب٘ظ ٚاٌجشاِظ اٌذساع١خ 

 .ِششٚع رغ٠ٛش عشق اٌزذس٠ظ 

 

  عبػبد 66رغ٠ٛش اٌٍٛائؼ ٚاٌجشاِظ ٌضمً اٌغبٔت اٌؼٍّٝ ٌزظجؼ اٌزذس٠جبد اٌؼ١ٍّخ رّضً ثٕغجخ ِٓ %

 اٌجشٔبِظ.

 ض س٠بدح االػّبي ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ِٓ رشغ١غ اٌغالة ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِششٚػبد رٕف١ز خغخ ِشو

 ِزٕب١٘خ اٌظغش ٚخٍك فشص داػّخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ سػبح ٌٙزٖ اٌّششٚػبد.

 .ًّعشػ ثشاِظ ١ِّضح ٚؽذ٠ضخ ِٚزٛافمخ ِغ اؽز١بعبد عٛق اٌؼ 

  ٚاؽز١بعبد اٌغالة رؾذ٠ش اٌٍٛائؼ ٚاٌجشاِظ اٌزٝ رُ ِشٚس خّظ عٕٛاد عجمب الؽز١بعبد اٌّغزّغ

 ٚعٛق اٌؼًّ ٚٔزبئظ االثؾبس ٚعجمب ٌّغزغذاد اٌؼب١ٌّخ فٝ اٌزخظظبد.

 .ًّاضبفخ ِمشساد ١ِٕٙخ رٛاوت اؽز١بعبد عٛق اٌؼ 

 رؾذ٠ش ِزغٍجبد ِششٚػبد اٌزخشط 

 .ا١ٌبد ِزبثؼخ اٌمشاساد اٌزغ٠ٛش٠خ ٌٍجشاِظ ٚاٌّمشساد اٌزٝ ٠زُ عشؽٙب ثبٌٍمبءاد ٚاٌّغبٌظ 

 ٌّ ٛافبح اٌّشوض ثٕمبط اٌمٛح ٚاٌز١ّض ٚاٌمٜٛ اٌزٕبفغ١خ ١ٌزُ رؼ١ُّ اٌّّبسعبد ا١ٌّّضح ِشاعٍخ اٌى١ٍبد

 ػٍٝ ثم١خ اٌى١ٍبد.

 رؾذ٠ش اٌّمشساد ثٕبءا ػٍٝ اؽز١بعبد اٌّؾبفظخ 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

  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

 

 

 

  رغ٠ٛش اٌجشاِظ ػٓ عش٠ك اؽزغبةextracurricular activities  ٚعبػبد اٌجؾش ضّٓ عبػبد

 اٌّمشساد ٌضّبْ االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٕٙب ٌٚزشغ١غ اٌغالة

  ٚرؤ١ً٘ اٌى١ٍبد ٌٍؾظٛي ػٍٝ اال٠ضISO 9001-2018  ٚرٌه ٌشفغ وفبءح اٌغٙبص االداسٜ ٌز١غ١ش

 اػّبي رغ٠ٛش اٌزؼ١ٍُ.

 اٌغؼٝ ٌخٍك دسعبد ػ١ٍّخ ِشزشوخ ٚرز١ًٌ اٌؼمجبد االداس٠خ ِٓ عٙخ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ. 

  .اٌزٛعٗ ٔؾٛ اػزّبد ثشاِظ اوبد١ّ٠خ ٚرٌه ٌضّبْ رؾم١ك ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٚضّبْ عٛدح اٌخش٠ظ 

 .ٔشش أغبصاد و١بٔبد اٌغبِؼخ ِٓ خالي اٌجٛاثخ االٌىزش١ٔٚخ 

 ثبًُب: هقترحبد تخص الطبلت:

 .اربؽخ اٌزؼٍُ اٌّغزّش ِٓ خالي ٚؽذاد ِٚشاوض اٌزذس٠ت ثبٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍبد 

 إٌشبط اٌظ١فٝ. رفؼ١ً خغظ 

 .ِشوض االثذاع ٚاالثزىبس ٠ٚزُ اٌزفؼ١ً ِٓ خالي و١بْ اٌؾبضٕخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاربؽخ فشص اٌزٕبفغ١خ ث١ٓ اٌغالة 

 .رخظ١ض ٠َٛ ثىً شٙش خبص ثبٌز١ّض 

  ثشٚرٛوٛالد رؼبْٚ ِغ سعبي االػّبي ٌزذس٠ت اٌغالة اٌظ١فٝ ٚرٌه ٔظ١ش سارت ٚرؼزجش خذِخ

 اٌّٛا٘ت ٚاالثزىبس.ِغزّؼ١خ ٚفشص ٌز١ّٕخ 

 .اربؽخ فشص اٌزجبدي اٌغالثٝ ٌٍغالة اٌذٌٚٝ ٚوزٌه ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼبد اٌّؾ١ٍخ 

 .اربؽخ فشص ٔٛادٜ اٌؼٍَٛ اٌذ١ٌٚخ 

  اربؽخ فشص اٌخذِبد اٌزو١خsmart services. 

 .ٓرشعّخ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ثبٌٍغبد اٌّخزٍفخ ٌغزة اٌٛافذ٠ 

  رفؼ١ً دٚسMIS  .ٌخذِخ اٌغالة 

 .رغج١ك لغُ خبص ثبٌخش١٠غ١ٓ ثبٌى١ٍبد إٌظش٠خ 
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 ثبلثب: هقترحبد خبصخ ثبععبء هُئخ التذرَس والجحث العلوً:

  ٍِف االٔغبص االٌىزشٚٔٝ الػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظe portfolio  

 اربؽخ اٌفشص ٌٍىفبءاد ا١ٌّّضح 

 .ػشع ّٔبرط اٌز١ّض الػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّؾ١ٍخ ٚاالل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ 

 ُا١ٌبد اٌزّض١ً ثبٌٍغبْ ثٕبءا ػٍٝ أشغخ اعز١فبء ِزغٍجبد عٛدح اٌزؼ١ٍ 

  رظ١ُّ ثشاِظ رذس٠ج١خ الػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظdemo program ف١ّب ٠خض رغج١ك اٌخذِبد اٌزىٌٕٛٛع١خ 

 ِغٍخ اٌىزش١ٔٚخ ػ١ٍّخ صمبف١خ اعزّبػ١خ 

 رشعّخ االثؾبس اٌؼ١ٍّخ 

 رغ٠ٛك االثؾبس اٌؼ١ٍّخ 

 جبد اٌشل١ّخ ٌٍىشف ػٓ اٌّٛضٛػبد لجً ػًّ خغظ اٌجؾشرفؼ١ً دٚس ٌغٕخ اٌّىز 

 ثؾش اٌزٛافك ث١ٓ اٌخغظ اٌجؾض١خ ٌٍى١ٍخ ٚخغخ خذِخ اٌّغزّغ 

 رغ٠ٛش اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد فٝ ضٛء ٔزبئظ االثؾبس 

 ِشطذ االؽز١بعبد اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾض١خ 

 اٌشثظ ث١ٓ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌّشوض٠خ ٌٍغبِؼبد ٚاٌفشػ١خ ٌٍى١ٍبد 

  الػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌخٍك دافؼ١خ اٌزذس٠ت اٌّغزّشؽٛافض 

 اثشاص دٚس اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّششٚػبد اٌزٕبفغ١خ ٚاٌجؾض١خ 

  ٍٝاربؽخ فشص ٚا٘زّبَ سئبعخ اٌغّٙٛس٠خ ثزغ٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ِٓ خالي ؽضٛس اعزّبػبد اٌّغٍظ االػ

 ٌزٝ ٠غُٙ ثؾً ِشىالد اٌّغزّغ.ٌالعزّبػبد  ٚاٌز٠ّٛٗ ػٍٝ اْ اٌغبِؼبد ٘ٝ اُ٘ اٌى١بٔبد ا

 .اٌزؤ١ً٘ االوبد٠ّٝ الػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 
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 هقترحبد خبصخ ثوشروع الهىَخ للوحبفظخ:

 رغ٠ٛك االفالَ اٌٛصبئم١خ

 اعٍظ ِؾبفظخ اٌجؾ١شح

 رجٕٝ اٌغبِؼخ ٌٍؼ١ذ اٌمِٛٝ ٌٍّؾبفظخ.

 ِمشس عبِؼٝ خبص ثذساعخ ا٠ٌٛٙخ اٌخبطخ ثبٌّؾبفظخ.

ٚاٌذوزٛساٖ راد اٌؼاللخ ثب٠ٌٛٙخ اٌخبطخ ثّؾبفظخ اٌجؾ١شح ٚوزا ِب رُ ِٕبلشزٗ رٛص١ك سعبئً اٌّبعغز١ش 

 ثّؾبٚس اٌّئرّشاد ٚاٌٍمبءاد اٌؼ١ٍّخ راد اٌظٍخ ثب٠ٌٛٙخ اٌخبطخ ثبٌّؾبفظخ.

 هقترحبد هسبعذح: 

 ثٕه ٌالفىبس اٌّجزىشح 

  خالي  اٌزغ٠ٛش اٌّغزّش ٚاثشاصٖ ِٓ–اعز١فبء ِؾبٚس ر١ّض اٌغبِؼخ ِٓ خالي االعزّشاس٠خ

trend analysis-  ٚاٌّمبسٔبد اٌّشعؼ١خBenchmarking. 

  ثشرٛوٛالد رؼبْٚ ٌزغج١كSmart college 

  ثشٚرٛوٛي رؼبْٚ ِغ اٌغّؼ١خ اٌؼشث١خ ٌٍم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٚاربؽخ اٌزذس٠ت ػٓ ثٕبء ثٕٛن االعئٍخ

 ٚاٌزظؾ١ؼ االٌىزشٚٔٝ.

  



 
 

 
 
 

 
 
 
 

  640/  6638633وف اكس  جمهورية مصر العربية . تليفون    –البحيرة    –بجوار إستاد دمنهور الرياضي   –ميدان جالل قريطم   72
            qac_2012@yahoo.commail :-E       21       www.damanhour.edu.egwebsite :                          

 

 رؤية المركز

 

 

 

جامعت دمنهىس ليؽش ثقافت الجىدة مً فى ملياث  2.18/2119ظخقباى العام الجامعى ال عذاد خعت ئ  .14

 -جيت :اإلاىضىعاث آلاخالى هذواث خاصت ب

 ظتراجيجيت الخذسيغ والخعلم .ا 

  2117/2118جقاسيش البرهامج واإلاقشساث بالعام الجامعى. 

  2118/2119جىصي  البرهامج واإلاقشساث للعام الجامعى . 

 وى .خعت الخذسيب اإلايذاوى للهلياث التى جعبق الخذسيب اإلايذا 

  متعغ صمنى الظخبياهاث واظخقصاءاث الشأي بالفصل الذساس ى الاوى للعام الجامعى

2118/2119  . 

 ئخاظت العادة مذًشي الىخذاث عً اإلاإجمشاث العلميت فى مجاى جىدة الخعليم والاعخماد: .15

  ؤلاعالن عً مإجمش مشلض ضمان الجىدة الذولى ألاوى _ جامعت اإلاىىفيت )جىدة الخعليم وسيادة

. ًأحى هزا اإلاإجمش ججعيذا لالهخمام اإلاتزاًذ بفنش 2118ظبخمبر  11-9ألاعماى ( فى الفترة مً 

سيادة ألاعماى واًماها بذوسه الفعاى فى حعضيض الحياة الاقخصادًت . وقذ ظعذ جامعت اإلاىىفيت 

 لعالم 
ً
ألاعماى لعشح الشؤي اإلاتخلفت خىى سيادة ألاعماى والخأليذ على دوس الجىدة بىصفه مذخال

 للفنش الشيادي .
ً
 وداعما

 -خي  جخمثل مداوس اإلاإجمش فى الاحى :

 اإلادىس ألاوى : الجىدة وأثشها على الابخهاس والخعىيش  اإلانهى .

 اإلادىس الثاوى : الجذًذ فى جىدة الخعليم مً دعائم لفنش الشيادة .

 الى .اإلادىس الثال : إلادت مً مجخمع سيادة ألاعماى فى مإظعاث الخعليم الع

 اإلادىس الشابع : أدواث الجىدة فى مىاجهت الخدذًاث اإلاخعلقت بدىىيش اإلاجخمعاث الشيادًت .

 مابين الجىدة وسيادة ألاعماى. -اإلادىس الخامغ : الختعيغ الاظتراجيجى واجتار القشاس :
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    مع  بؽأن ؤلاعالن عً اإلاإجمش الذولى ألاوى إلاشلض ضمان الجىدة والخعىيش اإلاعخمش بالخعاون

اجداد الجامعاث العشبيت ومؽاسلت الهيئت القىميت لضمان جىدة الخعليم والاعخماد ورلو ًىمى 

. جدذ عىىان "ضمان الجىدة ظشيقا لخذويل الجامعاث " بشعاًت معالى أ.د/ 25-26/11/2118

 خالذ عبذ الغفاس   وصيش الخعليم العالى والبد  العلمى .

 .واجشاءاجه الخقذم للحصىى على الاعخماداعالم العادة مذًشي الىخذاث بؽشوط  .16

. وجخم الاجخماعاث ؼهشيا وجىثيقها  27/9/2118جم حؽنيل مجلغ ؤلاداسة إلاشلض ضمان الجىدة بخاسيخ  .17

فى مداضش إلاجلغ اداسة مشلض ضمان الجىدة . ومجلغ ئداسة مشلض ضمان الجىدة هى العلعت 

    .اإلاهيمىت على ؼئىهت ووضع ظياظاجت التى جدقق اهذافه 

 لخعبيقت بالهلياث .“ Course Fileعشض مدخىياث مل  اإلاقشساث الذساظيت " .18

ً فى أليت الخخياس عضى هيئت الخذسيغ وعضى مً معاووى آوضع  .19 عماى أعضاء هيئت الخذسيغ اإلاميًز

 الجىدة .

جم عشض الخقييم ألفضل عضى هيئت جذسيغ فى الجىدة عً ظشيق حؽنيل لجىت للخدنيم مً خالى 

 -ضمان الجىدة الخاصت بهل مليت الخخياس ألافضل :وخذة 

 مً أفضل اأعضاء هيئت الخذسيغ. 3عذد  -

 مً أفضل معاووى أعضاء هيئت الخذسيغ. 3عذد  -

 مً أفضل مىظفى الجهاص ؤلاداسي لهل مليت . 3عذد  -

دة مذًشي وخذاث ضمان الجى ظخار الذلخىس سئيغ جامعت دمنهىس جنشيم العيذ ألا جم   29/11/2118ًىم   

ً مً أ  81بهلياث جامعت دمنهىس وعذدهم  )داسي عضاء هيئت الخذسيغ والهيئت اإلاعاوهت والجهاص ؤلا واإلاميًز

.)
ً
 عضىا
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 -لى :ئعشض فنشة الصالىن الثقافى لجىدة الخعليم . ويهذف الصالىن الثقافى  -21

 وؽش الفنش الصحيذ للجىدة بىصفه خعىة مهمت مً خعىاث الاعخماد. -

 جدىيل الجىدة ئلى همغ مخبع فى جميع اللجشاءاث واإلاماسظاث لخصبذ )الجىدة أظلىب خياة(. -

 دعم خعت الجىدة لالسجقاء بدىافعيت الخعليم اإلاصشي وضشوسة خصىلت على هىيت دوليت . -

 دعم الخعت الاظتراجيجيت للجامعت والهليت وجىجيهها فى اإلاجاالث مافتها. -

 الخبراء فى الهلياث والجامعاث الاخشي . جدقيق وظيلت اجصاى مىاظبت مع -

اإلاؽاسلت اإلاجخمعيت مً خالى جىاوى القضاًا اإلالحت والعاجلت للمجخمع والذولت اإلاخعلقت بهافت  -

 اإلاجاالث والاوؽعت الخاصت بالجىدة وجقذًم خلىى غير جقليذًت للنهىض باإلاجخمع والاسجقاء به .

 امعاث .جبادى الخبراث الخاصت بالجىدة بين جميع الج -

 الاظالع على مل ما هى خذً  فى مجاى الجىدة . -

 وجىد جشيذة او مجلت هاظقت باظم الجىدة فى جامعت دمنهىس. -

 الخعشف على بشوجىلىالث الخعاون اإلاؽترك فى الجامعاث ألاجىبيت ولزلو اإلاجالث . -

 

 


