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 التكرم 

 

 7102/7102إجنازات وحدة ضمان اجلودة للعام اجلامعي 

 

 شكيل مجلس وحدة ضمان الجودةت  -1

 
 

 أعضاء مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
 

 الصفة االسم

 رئيس مجلس االدارة أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد

 المدير التنفيذي الحميد عبد مصطفي منال/ د.أ

 عضو  الحميد عبد صالح خالد/ .مد.ا

 عضو عدالن دمحم تامر/ د

 عضو د/أسماء شوقي النجار

 عضو د/ غنيم دمحم عامر

 عضو وليد شعبان حبشي/ ا

 عضو سامي سعيد يعقوب /ا

 عضو الماحي حافظ دمحم أيمن/ أ

 

 

 

 

 

 رؤية الوحدة

 . دالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
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 لجميع األقسام العلمية بالكلية.عقد ورشة عمل الجودة ومفاهيمها -2
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 مع للجامعة اإلستراتيجية الخطة مع مطابقتها ومدي للكلية ةاإلستراتيجي الخطة مناقشة-3

 ن.االستراتيجي   التخطيط معيار رئيس السيد

  

 

 تشكيل لجنة مراجعة للورقة اإلمتحانية.-4

 .للكنتروالت مراجعة لجنة  تشكيل-5

 وإعداد22/2/2102 يوم وذلك للكلية  اإلستراتيجي التخطيط مسارات عمل عقد ورشة-6

 .عملال ورشة بنتائج تقرير
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 .التدريس هيئة أعضاء بالسادة الخاص األعمال بيان إعداد-7

 .المقررات بعضوالعلمية األكاديمية امج جميع البراإلنتهاء من توصيف -2    

 الكلية عميد إنجازات تقرير عرض نموذج -9     

 .والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل إنجازات تقرير نموذج عرض

 .والبيئة المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل إنجازات تقرير عرض نموذج

 .العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل إنجازات تقرير عرض نموذج

 .إنجازات أمين الكلية تقرير نموذج عرض         

 الجامعي العام من األول الدراسي للفصل الدراسية الفرق نتائج تقرير عرض -01

2107/2102 

 .للنتائج إحصائية وعرض لإلداريين الوظيفي الرضا قياس استبيانبناءا علي  -00

 % من اإلداريين ال يشعرون بمدي الرضا الوظيفي المطلوب 27نسبة  والتي كانت فيه

 تم مناقشة األتي:

 *توفر إدارة الكلية الحافز المعنوي للسادة اإلداريين المتميزين في أداء عملهم.

 طة تدريب مستمرة للسادة اإلداريين *عقد خ

 *تكفل أ.د/ خالد صالح عبد الحميد بتولي شئون مكافحة القوارض بالكلية.

 *عقد إجتماعات دورية للسادة اإلداريين مع رؤسائهم في العمل بصفة دورية 

 *عقد إجتماع دوري للسيد أمين الكلية مع السادة رؤساء األقسام اإلدارية.

% من معامل البرج للموظفين 71امعة في توفير خصم يصل إلي *التنويه بدور الج

 والسادة أعضاء هيئة التدريس.

 .2107/2102 الجامعي للعام الثاني للتيرم دراسي مقرر تقرير نتيجة عرض -02

 إستيفاء نماذج إنجازات رؤساء األقسام العلمية و وحدة التكنولوجيا والمعلومات. -03

 .كليةوحدة القياس والتقويم بال 

 .البدء في تطوير موقع الكلية علي أن يكون أيضا باللغة اإلنجليزية -04

 .مخاطبة السادة رؤساء األقسام العلمية إلعداد الهيكل التنظيمي لكل قسم -05



 

 مصر 95ص ب  محافظة البحيرة –دمنهور  – الزراعي اإلسكندريةطريق القاهرة  –مجمع الكليات باألبعادية 

Alabbaadiya campus – Cairo Alex agricultural road - Damanhour – Albeheira – P.O. Box 59 Egypt 

Fax - (045) 3828283 / TEL - (045) 332 5299 

 .واستقبال الطلبة 2109/ 2102التجهيز للعام الجامعي  -06

 .2102/2109تجديد وطباعة دليل الطالب للعام الجامعي  -07

 والبرامج الدراسية وتوزيع الشعب الساعات المعتمدةالكلية ولنظام   عمل فيديو توضيحي -02

إعداد وتقديم ا.د/ منال مصطفي عبد   GPAوكيفية حساب  والتخصصات الموجودة في الكلية

الحميد المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة والبدء في عرضه علي موقع الكلية ومنتدي الكلية 

س والتقويم التواصل اإلجتماعي وشاشات العرض بالكلية بمساعدة وحدة القيا علي صفحات

  . بالكلية

 دعوة السادة رؤساء األقسام العلمية لمناقشة إعتماد البرنامج األكاديمي لكل قسم. -09

إهتمام األقسام التالية )البساتين , إنتاج دواجن , وقاية نبات ( وعليه البدء في  : وبناءا عليه

 .ءات إعتماد البرامج الخاصة بسيادتهمإجرا

 

 .2107التنويه عن عقد دورات تدريبية عن إعتماد المعامل وحصولها علي األيزو  -21

أجهزة كمبيوتر  4تقدم أ.د/ سامية مدكور استاذ فسيولوجي النبات المتفرغ بعرض عدد  -20

 للمكتبة علي أن تكون في خدمة الطالب البحثية.
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برنامج مميز بالكلية )برنامج الدواجن( له شروط خاصة للقبول به وبهذا التوضيح بوجود   -22

برامج رئيسية ,كذلك البدء في إعتماد برنامجين أخرين وهما )برنامج اإلنتاج  2يكون للكلية 

 الزراعي , برنامج التقنية الحيوية(.

 لجودة.أعضاء ) هيئة تدريس , هيئة معاونة ,موظف ( في ا 3ترشيح وإختيار أفضل  -23

 التنسيق والمشاركة مع وحدة القياس والتقويم بالكلية.-24

 

 .وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكليةالتنسيق والمشاركة مع  -25
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 المشاركة في معرض صحاري تحت رعاية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع. -26
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 لعرض المنتجات الزراعية .الكلية  ب بيع فتح منفذ -27
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 علمي بالكلية .وشعار كل قسم عرض رؤية ورسالة  -22

 عقد ورشة دليل إعتماد برنامج أكاديمي بالجامعة. -29

 

 .تطبيقها متابعة و والمرافق التحتية البنية وصيانة لنظافة المعتمدة السنوية الخطة مناقشة -31

 .التعليمية العملية عن الطالب رضا لقياس استبيان -30

 .المقررات من عديد لتصحيح االلكترونى التصحيح نظام استخدام -32

 .الشباب ورعاية الطالبية لالنشطة السنوى التقرير إعداد -33

 .الشهرية عقد إجتماعات وحدة ضمان الجودة -34

 عقد التدريب الصيفي. -35
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 رسالة الوحدة

وخدمة مجتمع لالرتقاء بدور الكلية وتطويره المستمر  علمي التى 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 


