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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

 كلمت العيذ ألاظخار الذكخىس سئيغ الجامعت

بخكش التي ؤطللها العُذ                        فكش ٍو  مً  مبادسة هدى مجخمع ًخعلم ، ٍو
ً
 اهطالكا

ؤصبدذ ػاًت حععى لخدلُلها ماظعاث الذولت مجخمعت ، الشئِغ /عبذ الفخاح العِس ي، سئِغ الجمهىسٍت، والتي 

ش والجىدة ،  ومع جدذًاث العصش وجطىساجه اإلادعاسعت جإكذ للجمُع  كان لضاما علُىا مً بزل كل حهذ لخدلُم الخطٍى

لت بإهه لً  ًخلذم مجخمع بال بالفكش والابخكاس ، و مً زم فةن مخعلم الُىم هى مفكش ومبذع الؼذ ، وهى اللىة العام

 ..الذاعمت للخلذم الاكخصادي اإلايؽىد

وخُث بن الشئٍت اإلاعخلبلُت للخعلُم فى مصش جخمثل فى التزام الذولت بخلذًم حعلُم عالى الجىدة للجمُع، كإخذ 

الحلىق ألاظاظُت للمىاطً اإلاصشي والتي ًىص عليها دظخىس حمهىسٍت مصش العشبُت  في عصش ؤكل ما ًىصف به 

 ؤصبدذ حىدة الخعلُم مطلبا ؤظاظُا لخطىٍش اإلاجخمع اإلاصشي والنهىض به .ؤهه عصش الجىدة؛ فلذ 

الثراء  واهطالكا مً كل رلك جداول حامعت دمنهىس  مخابعت  آفاق الجىدة الؽاملت ، بما فيها مً  آفاق حذًذة مً

 والخصىبت واللذسة على ؤن جكىن هغاما معشفُا كادسا على الاهفخاح والخجذد.

مت هخبت سائعت  مً -ؼعاس اإلاشخلت ، وحامعت دمنهىس كادسة الجىدة هي  اليىم العلماء ألافزار  بمؽِئت هللا زم بعٍض

خ على ؤن جكىن  والؽباب اإلابذع بالجامعت  التى حعخمذ عشاكتها مً عغمت اإلاىدعبين بليها بطىل الىطً وعمم الخاٍس

 . جخجضؤ هزه اإلافشدة فى صذس الىص وهىاجه التي ال

ؤهه ظُكىن بمؽِئت هللا بعثا  دمنهىس  في مخاض حذًذ وؽعش بإلم طلله الحظاسي الزي ؤعلم ًلُىاحامعت  اليىم
ملاومت ؼشظت لهزا الخؼُير وهزه طبُعت  علمُا وزلافُا ًظُف للجامعت  بهائها وخظىسها وصذاها . و كذ هجذ

العلماء ، والعلباث هي ظش الحفاظ على كُم العلم ، وشخصُت  البؽش ، ولكىىا عاصمىن على جدلُم الجىدة مع

 هبىغ اإلابذعين . بهجاصاث ألامم ، ومكمً

هدً في صمً لم ٌعذ ًامً بإهصاف اإلاخعلمين ، ولً ًكىن للظعفاء واإلاترددًً مكان في مىكب الغفش . للذ  اليىم
خ ؤن الظعف والتردد هى ؤكبر ؤظباب الخخلف والتردي ، وؤن زلخىا بلذساجىا اإلاعشفُت وؤلابذاعُت هى الزي  علمىا الخاٍس

 .بةرن هللا حعالى  ظُفخذ إلاصش و لىا ؤبىاب الخلذم 

ت اإلاعشفت والخخصصاث  جاظغ حامعت دمنهىس سئٍت وسظالت وؤهذافا وكُما حعبر عً اليىم خصىصُت اإلاكان وعبلٍش

 ت بها .العلمُ

 هنهىء آلافاق بدصىل كلُت آلاداب بذمنهىس على الاعخماد الزي هى فى صذس ؤهذافىا الاظتراجُجُت. –بةرن هللا   -غذا 

                ا.د. عبيد عبدالعاطى صالح

 رئيس جامعة دمنهور
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 كلمت مشكض الجىدة بجامعت دمنهىس 

 

ان هللا ًحب ارا عمل أحذكم عمال أن ًخلىه ( ، اهعالكا من كىل سظىل هللا صلى هللا عليه وظلم : ) 

واظدىادا الى كىن العلم أظاط جعىس اإلاجخمعاث ونهىضها ، فخحشص جامعت دمنهىس على الاهخمام 

 بالعلم والععى فى ظلبه ، ومحاولت اللحاق بالجامعاث الكبري .

ير من الكفاءاث معخمذا على كث -ومن ثم ، فلذ بزل مشكض ضمان الجىدة بالجامعت جهذا كبيرا 

وضع خعت اظترجيجيت راث أهذاف اظتراجيجيت ، وأخشي مشحليت  –والخبراث داخل الجامعت وخاسجها 

، وسإيت معخلبليت واضحت ، وأظغ ومعاًير للخلييم واإلاخابعت ؛ ورلك لالسجلاء بالعمليت الخعليميت 

 بجامعت دمنهىس بدىفيز خعت واضحت اإلاعالم .

ظتراجيجيت واضحت اإلاعالم ، داعمت للكفاءاث والخبراث ، وكادسة على اثشاء حاولىا أن جكىن الخعت الا 

اإلاعشفت ، وملبيت لحاجاث ظىق العمل ، من الخشيجين ألاكفاء فى مخخلف الخخصصاث ؛ بحيث ًكىن 

 للجامعت وخشيجيها بعذ رلك اإلاكان اإلاؤمىل بين الجامعاث اإلاحليت وؤلاكليميت والذوليت .

كؽتها مع اإلاجخمع ألاكادًمى واإلاعخفيذًن غير مشة ، وجم عمل جحليل بيئى جم عشض الخعت ومىا

 للىصىل الى هلاط اللىة وهلاط الضعف واإلاخاظش ، والىلاط التى ًمكن حعضيضها .

ظىحاول جاهذًن جعبيم الخعت الاظتراجيجيت وجىفيز مشاحلها من خالل لجان محذدة سغبت فى أن 

ري ، ولخكىن هلعت مضيئت فى جاسيخ مصش العظيمت .جلحم الجامعت بمصاف الجامعا الكب  

 

 هذٌر هركس ضواى الجيدة

 أ.د/ ًعواث هحوذ السٍذ
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 جامعت دمنهىس  -وؽؤة مشكض ضمان الجىدة

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

اٌجبِؼخ  إدارة٠ٚىْٛ ٌٗ اعزمالٌٗ اٌفٕٝ ٚاٌّبٌٝ ٠ٚزجغ ِجبششح سئ١ظ اٌجبِؼخ ٠ٚىْٛ ِمشٖ ِجٕٝ بدمنهور.  

اداس٠بً  ٚرؼبًِ ثٛطفٙب ٚدذح ِغزمٍخوّب ٔشؤ ثىً و١ٍخ ثبٌجبِؼخ  )ٚدذح ػّبْ اٌجٛدح(،  )جبِؼخ دِٕٙٛس( .

 ٚرزجغ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚرزجغ ف١ٕبً ِشوض ػّبْ اٌجٛدح ثبٌجبِؼخ.

 سإ٠خ اٌّشوض:

 أْ ٠ىْٛ ِشوض ػّبْ اٌجٛدح ثجبِؼخ دِٕٙٛس ٚادذا ِٓ اٌّشاوض اٌّز١ّضح فٟ ِجبي ػّبْ جٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ.

 سعبٌخ اٌّشوض:

االسرمبء ثجٛدح اٌزؼ١ٍُ ثى١ٍبد جبِؼخ دِٕٙٛس ِٚزبثؼخ ػ١ٍّبد اٌزط٠ٛش ٚاٌزذغ١ٓ اٌّغزّش ٌىغت سػب اٌّجزّغ 

اٌجبِؼخ  اداسحػزّبد اٌجشاِج / اٌى١ٍبد / اٌّشاوض / اٌٛدذاد اٌزٟ رٕؼٛٞ رذذ الفٟ ِخشجبرٗ ٚاٌزؤ١ً٘ اٌّغزّش

ػزّبد ِٓ خالي ٔظُ ٚاجشاءاد رزغُ الٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش اٌزٟ رزطٍجٙب ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ جٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚا

 ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌشفبف١خ. ١ٌخثبالعزمآل

 ٌّشوض ػّبْ اٌجٛدح: االعزشار١ج١خ األ٘ذاف 

ػّبْ اٌجٛدح ثجبِؼخ دِٕٙٛس اٌٝ اٌزذغ١ٓ اٌّغزّش ٌؤلداء اٌجبِؼٟ ٚرط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ٙذف ِشوض 

 األوبد٠ّٝٚاٌجذث١خ ٚخذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚوزٌه ِغبػذح اٌى١ٍبد فٝ اٌذظٛي ػٍٝ االػزّبد اٌّئعغٝ ٚ

 :آ١ٌخاٌفشػ١خ اٌز األ٘ذافٌجشاِجٙب ٚرٌه ِٓ خالي 

داس١٠ٓ ٚ ؽالة اٌجبِؼخ ِٓ خالي رٕظ١ُ دٍمبد إٌمبػ إل١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا ؼبءأػٔشش ثمبفخ اٌجٛدح ث١ٓ  -1

 ٚٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ رؼٕٟ ثؼّبْ اٌجٛدح ٚ ثزم٠ُٛ األداء اٌجبِؼٟ.

رٙب باٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ خالي ل١بط ِئششاد األداء ٌّذخالد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚخبسج -2

 أٌخ(.…. اٌخش٠جْٛ  –اٌطالة  –اٌؼبٍِْٛ  –ذس٠ظ )١٘ئخ اٌز

 ػٍٝ ِغزٜٛ و١ٍبد اٌجبِؼخ. -رطج١ك اعزشار١ج١خ اٌجبِؼخ ِٚزبثؼزٙب ف١ّب ٠خزض ثبٌجٛدح  -3

 رٛف١ش اٌذػُ اٌفٕٝ ٚ اٌزذس٠ت ٌٛدذاد ػّبْ اٌجٛدح ثى١ٍبد اٌجبِؼخ. -4

 داء ٚدذاد ػّبْ اٌجٛدح ثى١ٍبد اٌجبِؼخ .أاٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ ِٚزبثؼخ  -5

بثؼخ رط٠ٛش و١ٍبد اٌجبِؼخ ٌجشاِجٙب ٌٚٛائذٙب ٌٍٛطٛي ثخش٠ج١ٙب اٌٝ ِغزٜٛ ِز١ّض ث١ٓ خش٠جٟ اٌى١ٍبد ِز -6

 إٌّبظشح فٟ اٌجبِؼبد األخشٜ ثّب ٠ذمك ٌُٙ اٌمذسح ػٍٝ إٌّبفغخ اٌّز١ّضح فٟ عٛق اٌؼًّ.

فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌجبِؼٟ اٌؼًّ ػٍٝ ا٠جبد لٕٛاد ارظبي ِغ ا١ٌٙئبد اٌم١ِٛخ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رٙزُ ثؼّبْ اٌجٛدح  -7

 ٌزجبدي اٌخجشح ثّب ٠طٛس ِٓ أداء اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثى١ٍبد اٌجبِؼخ .



 
 

 
 
 

 
 
 
 

  640/  6638633وف اكس  جمهورية مصر العربية . تليفون    –البحيرة    –بجوار إستاد دمنهور الرياضي   –ميدان جالل قريطم   72
            qac_2012@yahoo.commail :-E       4       www.damanhour.edu.egwebsite :                          

 

 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

 اهجاصاث مشكض ضمان الجىدة

و  .6116/6161لجامعةةةت دمنهةةةىس فةةةى ضةةةىء جىكيةةةذ الجةةةىدة والاعخمةةةاد لعةةةام  الاظةةةتراجيجيتمشاجعةةةت الخعةةةت  .1

 69/6/6116بخاسيخ  الاظتراجيجيتعخماد الخعت امىافلت مجلغ الجامعت ب

 :آليتوكذ جضمىذ الخعت الفصىل الخ

 : هظشة عامت ألاول الفصل 

 الخعٍشف بالجامعت 

 العماث اإلاميزة للخطت 

  لجامعت دمنهىس  الاظتراجُجُتالخطت  التزاماث 

 الفصل الثاوي : البياهاث الىصفيت عن جامعت دمنهىس 

 ميؽأث الجامعت 

  الفصل الثالث : الخحليل الشباعى

 للجامعت الخاسحُت البِئت جدلُل 

 والطالب الخعلُم كطاع معخىي  على والتهذًذاث الفشص 

 الذساظاث العلُا والبدىر كطاع معخىي  على والتهذًذاث الفشص 

 خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت كطاع معخىي  على والتهذًذاث الفشص 

 ؤلاداسي اللطاع  معخىي  على والتهذًذاث الفشص 

 للجامعت الذاخلُت البِئت جدلُل 

 والطالب الخعلُم كطاع معخىي  على مجاالث اللىة والظعف 

 الذساظاث العلُا والبدىر كطاع معخىي  على مجاالث اللىة والظعف 

 خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت كطاع معخىي  على مجاالث اللىة والظعف 

 طمان الجىدة كطاع معخىي  على مجاالث اللىة والظعف 

  ؤلاداسي  اللطاع معخىي  على والظعفمجاالث اللىة 

  الاظتراجُجُتالشئٍت والشظالت واللُم والؼاًاث 

 لجامعت دمنهىس   الاظتراجُجُت ألاهذاف 
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أن يكون مركز ضمان الجودة بجامعة دمنيور واحًدا من المراكز المتميزة في مجال 
 ضمان جودة التعميم العالي.

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

 جدلُل الفجىة بين الىطع الشاهً واإلاعتهذف 

 لجامعت دمنهىس الخعت الخىفيزًت :  الشابعالفصل 

  ألاكادًمُت: جىافش مخطلباث الاعخماد ألاكادًمي في حمُع البرامج  والىخذاث  ألاول  الاظتراجُجيالهذف 

  ادة اللذسة الخىافعُت للالثاوي :  الاظتراجُجيالهذف .ٍخش طالب والٍص
ً
 وعاإلاُا

ً
 وبكلُمُا

ً
 جين مدلُا

   خىفير بِئت لداء الفعال للبني الخدخُه بالجامعت الثالث :  جىافش ملىماث الىجاح وآلا  الاظتراجُجيالهذف

 ..ؤلابذاعو البخكاس العلميحعلُمُت آمىه حاربت ومدفضة ل

  لذعم الخىمُت اإلاعخذامت الذساظاث العلُا والبدث العلمى الشابع : الاسجلاء بمىغىمت الاظتراجُجيالهذف 

  ش  الاظتراجُجيالهذف   وبشامجها وجىمُت البِئتخطط خذمت اإلاجخمع  الخامغ : جطٍى

  هُئت الخذَسغ وجدعين الخذماث  عظاءالخىمُت اإلاهىُت اإلاعخذامت ل العادط :  الاظتراجُجيالهذف

 ومعاوهيهم اإلالذمت لهم

  ش كفاءة الجهاص ؤلاداسي  الاظتراجُجيالهذف  العابع : جطٍى

  ل وجشؼُذ ؤلا ع مصادس الخمٍى  هفاقالهذف الاظتراجُجى الثامً  : جىَى

 وبداستها وجىفُزها الاظتراجُجُتلُاث مخابعت الخطت آ 

 والخدذًاث اإلاخاطش 
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

 .18/11/6116ًىم الثالثاء اإلاىافم حعليمى عخماد بشهامجاوسؼت عمل بعىىان  .6

 أىداف ورشة العمل:
  عممية تقويم البرامج توعية كميات الجامعة بالمعمومات الكافية والدقيقة المتعمقة بمراحل

 .وآالياتيا وقواعدىا وشروطيا وذلك العتمادىا التعميمية
  تحديد اإلطار العام لعممية التقويم واالعتماد لمبرامج التعميمية من خالل المحاور الرئيسية

التى تستند إلييا ىذه العممية، وما يتضمنو كل محور من معايير ومؤشرات وعناصر 
 أساسية لمتقدم والحصول عمى االعتماد. فيا متطمباتبوصوخصائص يجب تحقيقيا 

 تالاظتراجيجيوسػ العمل للخعت :  الخامغ الفصل 
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

 

 
لعةةةام   -دمنهةةةىس  جامعةةةتإلاشكةةةض ضةةةمان الجةةةىدة  ب آليةةةتواإلا ؤلاداسيةةةت و مشاجعةةةت الالئحةةةت الذاخليةةةت الخىفيزًةةةت .3

 .31/4/6117مىافلت مجلغ الجامعت بخاسيخوجفعيلها بعذ الحصىل علي   6116

و  .6117مةةن ؼةةةهش ًىةةةاًش  اعخبةةةاسااإلاجلةةغ الخىفيةةةزي إلاةةذًشي وحةةةذاث ضةةمان الجةةةىدة بالكليةةاث جةةم حؽةةةكيل  .4

 .تؼهشي محاضش وحذاث الجىدة بكلياث جامعت دمنهىس ؼهشيا مع جىثيلها في  و ًجخمع مذًش 

 أهذف الاجخماعاث الؽهشيت للمجلغ الخىفيزي:

  هذاف اإلاشكض أمخابعت جىفيز اإلاهام الشئيعيت اإلاىضىعه لخحليم 

  .مخابعت جىفيز اللشاساث التى ًصذسها اإلاشكض 

 واللشاساث اإلافعلت.ؤلاهجاصاث ضمان الجىدة بالكلياث مخضمىا  اداسةمحضش اجخماع مجالغ  اعذاد 

 هجاصاث.ل لالخلاسيش الذوسيت  اعذاد 

  عمال ضمان الجىدة والخؤهيل لالعخماد بالكلياث.أاإلاؽاسكت فى وضع ملترحاث لخعىيش 

  الفعال بين مشكض ضمان الجىدة ووحذاث ضمان الجىدة بالكلياث.جحليم الخىاصل 
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

 .عشض اإلاعىكاث والخحذًاث التى كذ جىاجه مذًشي الىحذاث وبحث كيفيت حلها 

 .جيعير جعبيم هظم اإلاخابعت والخلىيم من اإلاشكض لكلياث جامعت دمنهىس 

 جبادل اإلاماسظاث اإلاميزة بين كلياث الجامعت 

        

و جةخم  . 64/1/6117 بخةاسيخمةن مجلةغ الجامعةت  هلجةىدة واعخمةادمشكض ضةمان ا اداسةحؽكيل مجلغ جم  .5

مةةةةن ؼةةةةهش فبراًةةةةةش  اعخبةةةةاسامشكةةةةض ضةةةةمان الجةةةةىدة  اداسةإلاجلةةةةغ  الاجخماعةةةةاث ؼةةةةهشيا و جىثيلهةةةةا فةةةةي محاضةةةةش 

هةى العةلعت اإلاهيمىةه علةى ؼةئىهه ووضةع ظياظةاجه التةى جحلةم مشكض ضمان الجىدة  اداسةمجلغ و .6117

 -وله ماًلى :اهذافه 

 ٌّاٌغ٠ٕٛخ ر١ّٙذاً الػزّبد٘ب ِٓ ِجٍظ اٌجبِؼخ . آ١ٌخاػزّبد ِششٚع اٌّٛاصٔخ ا 

  ٗاػزّبد ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ  ٚإٌظبَ اٌذاخٍٝ ٌٍؼًّ فٝ اٌّشوض ٚرذذ٠ذ االخزظبطبد ٚاٌزٛط١ف اٌؼبَ ٌٛاججبد اٌؼب١ٍِٓ ث

 ػٍٝ الزشاح ِذ٠ش اٌّشوض.ءً ثٕب

 اٌّشوض ٚٚدذارٗ ٌٚجبٔٗ اٌّخزٍفخ  ٔشطخاػزّبد ِششٚع اٌخطخ اٌغ٠ٕٛخ أل. 

 ِٕبلشخ رمبس٠ش األداء اٌذٚس٠خ ثبٌّشوض ر١ّٙذاً الػزّبد٘ب ِٓ ِجٍظ اٌجبِؼخ. 

  ِشاجؼخ اٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ ٌٛدذاد ػّبْ اٌجٛدح ثبٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ. 

 اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ػٓ ٔشبؽ اٌّشوض ٚٚدذارٗ ٚاٌزٜ ٠ؼذٖ ِذ٠ش اٌّشوض. 

  فٟ وبفخ اٌّشبوً ٚاٌؼمجبد اٌزٟ رؼٛق رٕف١ز ِشبس٠غ ػّبْ اٌجٛدح ثبٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ .إٌظش 

 داسحرف٠ٛغ ِذ٠ش اٌّشوض فٟ ثؼغ االخزظبطبد اٌزٟ ٌٙب طفخ االعزؼجبي ٚاٌزٟ ٠ذذد٘ب ِجٍظ اإل. 

 بد ٚإٌّخ ٚاٌّؼٛٔبد اٌّمذِخ ٌٍّشوض ٚاٌٛدذاد .جٌٙالزشاح لجٛي ا 
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

  ٚإٌةةذٚاد ٚاٌّةةئرّشاد فةةٟ ِجةةبي جةةٛدح اٌزؼٍةة١ُ ٚاٌزةةٟ رجةةشٞ اٌّٛافمةةخ ػٍةةٟ ػمةةذ االجزّبػةةبد

 خشٜ.ألثبٌزؼبْٚ ِغ اٌجٙبد اٌخبسج١خ ا

 داس١٠ٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّشوض فٝ ػٛء اٌٍٛائخ اٌزٝ ٠مش٘ةب اٌّجٍةظ ثٕةبًء ػٍةٝ إلد ٚاٌذٛافض ٌٍف١١ٕٓ ٚاؤجٛس ٚاٌّىبفألاػزّبد ا

 . اإلداس٠خٚ ١ٌخآالزشاح ِذ٠ش اٌّشوض ٚاٌزٝ رزّبشٝ ِغ اٌمٛاػذ ٚاٌٍٛائخ اٌّ

 

 
 إدا ةهاذا  أخحقٍا  الطاب  لحقٍقٍات لوااا كت  هفرصاهاً ى .جاهعات دهٌواي كلٍااث الجيدة بحذشٍي أسر حن .6

 أساارةىحاان لوااي كخٍاا  " طاات . "هعااا ًعااٌق فر ااا" دهٌوااي ت ححااج هسااوً تبكلٍاااث جاهعاا الجاايدة الااااهلت

 دهٌوي ت ى ٌحخيي هذا الكخٍ  للً: جاهعتللً طب   هدهٌوي ". ى حن حيزٌع تالجيدة لجاهع

  جامعت دمنهىس بالجىدة  ؤظشةخطت 

 الخعلُم؟ فى الجىدة هيؽذ إلاارا -

 مً؟ معئىلُت الجىدة 

 الجىدة: ظشةل  الاظتراجُجُت ألاهذاف 

  الجىدة لجامعت دمنهىس  ؤظشةخطت  بعذادمىهجُت العمل اإلاخبعت في. 

  الجىدة بجامعت دمنهىس  ظشةالخطت الخىفُزًت ل 

مةةةةةةن الهيئةةةةةةت اللىميةةةةةةت لجةةةةةةىدة الخعلةةةةةةيم  6115الثالةةةةةةث  صةةةةةةذاس ؤلا معيةةةةةةاس  16وسػ عمةةةةةةل خاصةةةةةةت   6علةةةةةةذ  .7

 .16/6/6117الى  31/1/6117والاعخماد اإلاىعلذة خالل الفتره من 

وجم دعىة مشاحعى  7102الثالث لهُئت طمان حىدة الخعلُم والاعخماد   صذاس ال وسػ عمل خاصت باإلاعاًير ب 6جم علذ 

م عمل  ؤعظاءو ًشي وخذاث طمان الجىدة بكلُاث حامعت دمنهىس وسئظاء اإلاعاًير اإلاعاًير ومذ هُئت الخذَسغ مً طمً فٍش

 اإلاعاًير 
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

  -الهذف من وسػ عمل: .1

هُئت الخذَسغ العاملين بالىخذاث على  ؤعظاءين ومذًشي وخذاث طمان الجىدة وسئظاء اإلاعاًير و حعحعٍشف اإلاشا -

 (. 7102الثالث لعام صذاس ؤلا الجذًذ لهُئت طمان حىدة الخعلُم وؤلاعخماد ) صذاس ؤلا 

ش الخاصت  - ش خاص بكل مشاحعت وحعلُم مذًشي الىخذاث الخلاٍس مشاحعت اإلالفاث الخاصت باإلاعاًير بكل كلُت وكخابت جلٍش

 بكل معُاس  .

لى ا 31/1/6117مشاجعت ملفاث اإلاعاًير الخاصت بكلياث جامعت دمنهىس فى الفترة من 

، ةالخجاس  كليتالعب البيعشي،  كليت، تالصيذل كليتالخمشيض،  كليتو هم:  .16/6/6117

 العلىم.  كليت، تالضساع كليتظفال، آلا سياض  كليت، تالتربي كليت، آلادا  كليت

 توسخ وجم حعليم كليتكل تبلفاث الخاصجلاسيش عن اظديفاء معاًير الجىدة باإلا تو جم كخاب

لخكىن البذاًت الصحيحت إلاعشفت الخعغ  ضمان الجىدة بالكليت ةمىه الي مذًش وحذ

            إلاعاًير الجىدة. تالخصحيحي
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

 
 أسم الكلية

 6115الثالث لهيئت ضمان جىدة الخعليم والاعخماد لعام  صذاس ؤلا معاًير 

الخخعيغ 

 الاظتراجيجى

الليادة 

 والحىكمت

الجىدة  اداسة

 والخعىيش 

هيئت  أعضاء

الخذسيغ 

 والهيئت اإلاعاوهت

الجهاص 

 ؤلاداسي 

اإلاىاسد 

 - آليتاإلا

 اإلاادًت

 ألاكادًميتاإلاعاًير 

والبرامج 

 الخعليميت 

الخذسيغ 

 والخعلم

العال  

 والخشيجىن 

البحث العلمى 

 وؽعتوألا

 العلميت 

الذساظاث 

 العليا

اإلاؽاسكت 

اإلاجخمعيت 

 وجىميت البيئت 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الخمشيض

 √ - - √ - √ √ √ √ - √ √ التربيت

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الصيذلت

 √ - √ √ √ √ √ √ - - - - آلادا 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ العلىم

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الضساعت

 - - - - - - - - - - - - الخجاسة

 - √ √ - √ - - - - √ - √ سياض الاظفال

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - العب البيعشي 
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

 

 

 بكليات جامعة دمنهور وتطويرها تسليم مشروعات دعم الفاعلية التعليمية .8

الممولة  مشروعات دعم الفاعلية التعليميةتم تسليم  2117مارس  29فى يوم الثالثاء الموافق  هنإ

مشروعات تطوير التعليم العالى، لكل من كليات الصيدلة و الطب البيطرى و  إدارةمن وحدة 

 الجودة و التؤهيل لالعتماد.دعم  إدارةمن قبل  اإلشراف. و تم التسليم من خالل لجنة اآلداب

 دعم الجودة و التؤهيل لالعتماد: إدارةمن قبل  اإلشرافتوصيات لجنة 

 2117تتقدم كل من كلية الصيدلة و كلية الطب البيطرى للحصول على االعتماد فى سبتمبر  -

 .آليةالم اإلجراءاتبجامعة دمنهور لتسهيل تعيين مسئول مالي خاص بالمشروعات  -

بجامعة دمنهور للحصول على تمويل لمشروعات خاصة بهم من وحدة  أخرىتشجيع كليات  -

 مشروعات تطوير التعليم العالى. إدارة
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

 

. هذاا 4/4/7102تم عقدالملتقى الطالبى لجودة التعليم بجامعة دمنهور يوم الثالثاء الموافق   .9
  :آليةالملتقى المحاور التوقد تضمن 

 .ٙبِٚشادٍ ِفب١ُ٘ اٌجٛدح      .1

 .رطج١مبد جٛدح اٌطالة ثبٌى١ٍبد      .2

 .رّى١ٓ اٌطالة ٌٍم١بَ ثذٚس فؼبي فٝ جٛدح اٌزؼ١ٍُ       .3

 :ى ذ هذ  الولخقى إلى 

 اٌزؼ١ٍُ. رؼض٠ض ثمبفخ جٛدح 

 ّٟٚاٌّئعغٝ اٌزؼش٠ف ثؤ١ّ٘خ ػّبْ اٌجٛدح ٚاالػزّبد األوبد٠. 

  ثمبئٙب ػّبْٚ فٟ رذم١ك اٌجٛدح اٌطالةاثشاص أ١ّ٘خ ِشبسوخ. 

  فٟ ِجبي جٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ.ٚاٌزطج١مبد ٌٍطالة رمذ٠ُ أفؼً اٌّّبسعبد 

ٚلذ أٌم١ذ خالي دفً .و١ٍبد جبِؼخ دِٕٙٛسرجبدي اٌزجبسة ٚاٌخجشاد ، ٚثذث عجً اٌزؼبْٚ ث١ٓ 

ًٍ ِٓ ِؼبٌٟ  ػج١ذ ػجذ اٌؼبؽٝ طبٌخ  /اٌذوزٛس األعزبرسئ١ظ اٌجبِؼخ االفززبح وٍّبد ٘بدفخ ِٓ و

ػٓ أ١ّ٘خ رّى١ٓ ٔؼّبد ِذّذ اٌغ١ذ  ح/اٌذوزٛس حاألعزبرِٚذ٠ش ِشوض ػّبْ اٌجٛدح ثبٌجبِؼخ  

 .اٌطالة ٌٍّشبسوخ ثزطج١ك جٛدح اٌزؼ١ٍُ ثجبِؼخ دِٕٙٛس

شوض ثّغئٌٟٚ ِ خاٌزٝ ثذأد ثزمذ٠ُ ػشٚع رمذ١ّ٠خ خبطٚثؼذ االفززبح أطٍمذ فؼب١ٌبد اٌٍّزمٝ 

ػّبْ اٌجٛدح ثبٌجبِؼخ دٛي دٚس اٌطبٌت ثبٌجٛدح ثبٌجبِؼخ لبَ ثزمذ٠ّٙب د. ػجذ اٌذ١ّذ طمش ٔبئت 

اٌجٛدح ثبٌجبِؼخ لبِذ ثزمذ٠ّٙب د. دػبء  أعشحِذ٠ش ِشوض ػّبْ اٌجٛدح ثبٌجبِؼخ ٚخطخ ػًّ 

 بً ػشٚػشبسوخ لذِذ اٌى١ٍبد اٌّ ػٍٝ اٌذِشداػ ِذ٠ش ٚدذح ػّبْ اٌجٛدح ثى١ٍخ اٌزّش٠غ، ثُ

 رمذ١ّ٠خ خبطخ ثبٌّذبٚس اٌغبثك روش٘ب.

 هي الخيصٍاث أبرزها ها ٌلً : بعذد فعالٍاث الولخقى اًخوج

 أوال: نشر ثقافة الجودة:

 ػمذ اٌٍّزمٝ اٌطالثٝ ٌٍجٛدح ع٠ٕٛب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجبِؼخ. .1

رطج١ك ٌشفغ دسجخ اال٘زّبَ ٚاٌٛػٟ ثؤ١ّ٘خ  ٕشش ثمبفخ اٌجٛدحاٌزشو١ض ػٍٝ االعزّشاسث .2

 اجشاءاد اٌجٛدح.
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة فٟ دشان ثمبفخ اٌجٛدح  أػؼبءاال٘زّبَ ثبششان  .3

االعزج١بٔبد  أل١ّ٘خِشبسوخ اٌطالة ثبٌزٛػ١خ ٚاششاوُٙ فٟ اٌزخط١ؾ ٚارخبر اٌمشاس ٚاٌزم٠ُٛ.

 اٌطالة. آساءِٓ ل١بط  اإلفبدحٚرؼظ١ُ 

 رى٠ٛٓ ِجّٛػبد رٛػ١خ ؽالث١خ ٌٕشش ثمبفخ اٌجٛدح. .4

اٌجٛدح  ثؤػّبيٌزٛث١ك ِشبسوبد اٌطالة  "جٛدحاٌطالث١خ ٌٍ ّجٍخِجٍخ شٙش٠خ ثبعُ "اٌ اساطذ .5

 اٌجٛدح أعشح أٔشطخػٍٝ ِغزٜٛ اٌى١ٍبد ٚاٌجبِؼخ ِٓ خالي 

ػٍٝ ِغزٜٛ  اد اٌّخزٍفخ اٌزٟ رغبُ٘ فٟ رؼض٠ض ثمبفخ اٌجٛدحطذاساإلرجبدي إٌششاد ٚ .6

 .اٌى١ٍبد

رؼض٠ًضا ٌزىبٍِٙب ٚرجبدالً ٌٍزجبسة ٚاٌخجشاد  اٌجبِؼخو١ٍبد اٌذػٛح اٌٝ اعزّشاس اٌزؼبْٚ ث١ٓ  .7

 ث١ٕٙب.

 اٌطالة آساءاالعزج١بٔبد ٚرؼظ١ُ االعزفبدح ِٓ ل١بط  أل١ّ٘خِشبسوخ اٌطالة ثبٌزٛػ١خ  .8

 ثانيا: تمكين الطالب لممارسة أعمال الجودة:

اٌّشزشوخ، ، ٚالبِخ ٚسػ اٌؼًّ ٚإٌذٚاد ا١ٌّّضحرجبدي اٌخجشاد ٚاالعزشبساد ٚاٌّّبسعبد  .1

 ٚا٠جبد فشص ِخزٍفخ ٌٍزذس٠ت فٟ ِجبي اٌجٛدح.

 رّى١ٓ اٌطالة ِٓ خالي رّث١ٍُٙ سع١ّب ثبٌّجبٌظ ٚاٌٍجبْ اٌذبوّخ ثبٌى١ٍبد ٚاٌجبِؼخ. .2

اٌجٛدح ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجبِؼخ ٚاٌى١ٍبد ِٚزبثؼخ رٕف١ز٘ب ِٓ لجً ِشوض ػّبْ  أعشحرٕف١ز خطخ  .3

 . اٌجٛدح ٚٚدذاد ػّبْ اٌجٛدح ثبٌى١ٍبد

رشى١ً ٌجٕخ ؽالث١خ ِشوض٠خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجبِؼخ ٚالِشوض٠خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌى١ٍبد ٌّزبثؼخ رٕف١ز  .4

 اٌجٛدح ؽجمب ٌٍّخطؾ اٌضِٕٝ ٌٍزٕف١ز ٚٚػغ رمبس٠ش سثغ ع٠ٕٛخ ػٓ ِذٜ اٌزٕف١ز. أعشح أٔشطخ

ؽالث١خ ٘بدفخ ٚفمب ٌخطخ ِذسٚعخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجبِؼخ  ؤٔشطخرّى١ٓ اٌطالة ٌٍّشبسوخ ث .5

 ٚاٌى١ٍبد.

 طج١ك ِٕظِٛخ اٌزذس٠ت اٌّغزّش ٌٍطالة.ر .6

 ثبٌجٛدح ٚأ١ّ٘زٙب. ٙبٚاٌزضاِ خ ٚاٌى١ٍبدفٟ اٌجبِؼ اٌذظٛي ػٍٝ دػُ اٌم١بداد اٌؼ١ٍب .7

 .اٌجٛدح. ثؤػّبياٌطالة اٌّشبسو١ٓ  داءأثٕبء ٔظبَ فؼبي ٌزم١١ُ  .8

 .اإلثذاعرط٠ٛش ٔظبَ ػبدي ٌٍزذف١ض ٚ اٌزذس٠ت ٚ  .9

 ثالثا: تطوير الموارد المآلية والمادية الداعمة لتطبيق جودة التعليم:

 .األوبد١ّ٠خ١ِىٕخ االعزج١بٔبد ٚاٌزغج١ً ثبٌجشاِج  .1

 ِىزجخ اٌىزش١ٔٚخ أشبء .2

  اإلػالٔبدفٟ  Social Mediaرذػ١ُ دٚس  .3
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
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جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

 virtual labsاٌّؼبًِ االفزشاػ١خ  أشبءاٌزٛعغ فٝ  .4

 ٚرج١ٙض٘ب.

  رٛظ١ف رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌزؼ١ٍُ ثفبػ١ٍخ. .5

 رابعا: تطوير التدريس والتعلم:

 رطج١ك اعزشار١ج١بد اٌزؼٍُ اٌزارٝ. .1

 peer learning األلشاْرطج١ك اعزشار١ج١خ رؼ١ٍُ  .2

 اٌزشو١ض ػٍٝ اٌجبٔت اٌزشف١ٙٝ ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. .3

 خامسا: تطوير المشاركة والمسئولية المجتمعية بكليات جامعة دمنهور:

 رطج١ك األٔذ٠خ اٌظ١ف١خ ٚاٌزذس٠ت اٌظ١فٝ. .1

 .األوبد١ّ٠خثؾ ث١ٓ اٌّشبسوخ اٌّجزّؼ١خ ٚاٌجشاِج اٌش .2

 ِٛاوجخ اٌّغزجذاد ػٍٝ ِغزٜٛ عٛق اٌؼًّ. .3

اٌّغزف١ذ٠ٓ  فبػٍخ ِغ اٌج١ئخ اٌخبسج١خ ٚ خبطخاٌ بدششاواٌ رؼظ١ُ االعزفبدح ِٓ .4

 .خش٠جٝ اٌى١ٍبدِٓ 

 

 

 

 .4/5/2102-2لقذ دى ة حذ ٌبٍت بعٌياى الخقيٌن الذاحى هي حا ٌخ   .11
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 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

دمنهةىس ؤ.د/عبُةذ عبةذ العةاطل صةال  سئةِغ حامعةت معةالي  وجدةذ سعاًةت مىافلةتىاًء على ب -

م الةةزاحل إلااظعةةاث الخعلةةُم العةةالى علةةذ جةةم وؤكُمةةذ الةةذوسة جدةةذ بؼةةشاف ؤ.د/ وعمةةاث مدمةةذ  .دوسة الخلةةٍى

العةةةةُذ مةةةةذًش مشكةةةةض طةةةةمان الجةةةةىدة ود/عبةةةةذ الحمُةةةةذ عبةةةةذ الةةةةىهِغ صةةةةلش هائةةةةب مةةةةذًش مشكةةةةض طةةةةمان الجةةةةىدة  

 ألاعمةالد/ دعاء علةى الةذمشداػ مةذًش وخةذة طةمان الجةىدة بكلُةت الخمةٍشع. وكةام بخِعةير و وميعم الذوسة 

ت  ؤلاداٍس

 اإلاشكض. ةداسةب ؤ / منى صالح ؤبى الخير  ؤ/ خعً على خمامت و 

 4/5/2117-2ثالثخ أ٠بَ فٝ اٌفزشح ِٓ هذة الذى ة:

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ أػؼبءِشوض ر١ّٕخ لذساد هكاى اًعقاد الذى ة:

 ػزّبد.الأ.د ؽٍؼذ ِذّذ ١ِض اٌّذسة ٚاٌّشاجغ ثب١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ جٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚابالخذ ٌ : ام 

 ػؼٛ )ِشفك ٔغخ ِٓ وشٛف اٌزٛل١ؼبد(. 23لذد الوخذ بٍي:

 

الوادة العلوٍت الخاصت بالذى ة الخذ ٌبٍت ىالخى حن هيافاة السادة الوخذ بٍي بوا لبر البرٌذ 

 االلكخرىًى:

  7112الثاول  صذاس ؤلا دلُل الاعخماد إلااظعاث الخعلُم العالى. 

  لى الجىدة.بدلُل الطالب 

  ت والخجهيزاث واإلاىاصفاث العامت للمباول واإلاشافم دلُل اسؼادي إلاعاًير اإلاعاخاث واإلاىاسد البؽٍش

 إلااظعاث الخعلُم العالى.

  الهُئت اللىمُت لظمان حىدة الخعلُم والاعخماد. وؽاءل 7116لعىت  27كاهىن سكم 

  27الالئدت الخىفُزًت لللاهىن سكم  ةصذاس ب 7112لعىت  72كشاس سئِغ حمهىسٍت مصش العشبُت سكم 

 الهُئت اللىمُت لظمان حىدة الخعلُم والاعخماد. وؽاءل 7116لعىت 

  7102الثالث  صذاس ؤلا دلُل اعخماد الاعخماد إلااظعاث الخعلُم العالى. 

 

 العام على التقييم الخاص بالدورة: التعليق 
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

تحقق الهدف من دورة التقويم الااتى لمؤسسات التعليم العالى من 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وسيتم عقد المزيد من الدورات 

 الفاعلة لصالح العاملين بالجودة بالكليات

 

  -والتعليقات النهائية للمتدربين فى الدورة كانت كالتالى :

  بى  بًجابلًىحذ جطىس بُين الثاول والثالث عً الُىم الخذٍس  ألاول فى سطا العادة اإلاخذسبين للُىمين الخذٍس

ب الخفاعلى. وؽطتالفشصت للعمل الجماعى وألا لجاختورلك   والىلاؼاث والخذٍس

  ذ الالكتروول. وبسظالهااإلاادة العلمُت للعادة اإلاخذسبين  بجاختجم  عبر البًر

  بُت التى  إلاخذسبىن العادة ا ؤؼاس ظُلىم مشكض طمان الجىدة باجخار الالصم هدى علذ الذوساث الخذٍس

 .بليهاالخخُاحهم 

  ب ؤزش ظِخم مخابعت  مً كبل مشكض طمان الجىدة بكلُاث حامعت دمنهىس. ومذي فاعلُخه وفاعلُت الخذٍس
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اإلالفةةاث الخاصةةت لكليةةاث فةةى جكملةةت دمنهةةىس ًةةذ العةةىن لكةةذم مشكةةض ضةةمان الجةةىدة بجامعةةت  .11

 -:باإلاعاًير ببسظال

 اظخماسة اظترؼادًت لجمُع فئاث الكلُت  06 -

 للكلُت . ؤلاداسي و ألاكادًمىكخِب اظترؼادي للخىصُف الىعُفل للهُكل  -

ً (. –دعم الطالب )اإلاخفىكين  آلُت -  اإلاخعثًر

 -:خضمنجو  الجىدة أصذكاء أظشةعمل كخيب بخعت  .16

 إلاارا هيؽذ الجىدة فى الخعلُم  -

 الجىدة معئىلُت مً ؟ -

 الجىدة ظشةل  الاظتراجُجُت ألاهذاف -

 الخطت  بعذادمىهجُت العمل اإلاخبعت فى  -

 ظشةالخطت الخىفُزًت لل  -

  -ويخضمن: الخعليمعمل كخيب دليل العالب لجىدة  .13
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سظةةةةم ظُاظةةةةاث -الةةةةذعم الطالبةةةةل-العمةةةةل الجمةةةةاعى -الخلُةةةةُم –الخعلةةةةُم والةةةةخعلم -اإلاةةةةىه  -

 الكلُت 

 ةت اإلاعخمش ظباإلادا-اإلاؽاسكت اإلاجخمعُت  -اإلاىاسد والخجهيزاث بالكلُت  -اعخماد الكلُت -اجخار كشاساث ظذًذة 

 -وجخضمن: معىيت عن مفهىم الجىدة .14

 جطبُم الجىدة فى كلُتى ؟مارا ٌعىد على مً  -

 مامعنى طمان حىدة الخعلُم ؟ -

 إلاارا هيؽذ الجىدة فى الخعلُم ؟ -

 ظاعذ كلُتى على الحصىل على الاعخماد؟ؤكُف  -

بكليةةةةت  31/7/6117حةةةةذ اإلاىافةةةةم وسؼةةةةت عمةةةةل بعىةةةةىان مصةةةةفىفاث البةةةةرامج واإلالةةةةشساث ًةةةةىم ألا  .15

 الخمشيض .

ؤ.د/ وعماث مدمذ العُذ  مذًش مشكض طمان الجىدة  -للمذسب: مصفىفاث البرامج واإلالشساث بعذادجم عمل وسؼت عمل  -

 ؤعظاءمً  06هُئت الخذَسغ ومعاوهيهم مً كلُت الخمٍشع وعذد ؤعظاءمً  62وخظشه عذد  7مذسج ب بجامعت دمنهىس،

 هُئت الخذَسغ ومعاوهيهم مً باقى كلُاث حامعت دمنهىس. 

 -ت اإلالشسة مً هُئت طمان حىدة الخعلُم والاعخماد وهى :ظاظُالخعشف على الثالر اإلاصفىفاث ألا  -هذف الذوسة :

 مصفىفت اإلالشساث .0

 مصفىفت البرامج مع اإلالشساث الذساظُت .7

  مع البرامج ألاكادًمُتمصفىفت اإلاعاًير  .3

 مع عمل جطبُلاث عملُت لكل مصفىفت على خذه
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 رسالة المركز
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 .بكليت العلىم 8/8/6117ًىم  الثالثاء اإلاىافم الاظتراجيجيوسؼت عمل إلاعياس الخخعيغ  .16

 هُئت الخذَسغ ومعاوهيهم مً كلُت العلىم. ؤعظاءمً  70وخظشه عذد  جم عمل وسؼت عمل إلاعُاس الخخطُط الاظتراجُجى -

د/ عبذ الحمُذ صلش هائب مذًش مشكض طمان  -للمذسب: هُئت الخذَسغ ومعاوهيهم مً كلُت الخمٍشع ؤعظاءمً  2وعذد 

 . الجىدة بالجامعت 

لت صحُدت.  الاظتراجُجُتالخطت  بعذاد    -هذف الذوسة :  للكلُاث بطٍش

 

 

دعم فنى لكليةت العلةىم جامعةت دمنهةىس )عمةل مشاجعةت الةذعم الفنةى ومخابعتجحةذًث هظةم  .17

للهيئةةةةةت اللىميةةةةةت لضةةةةةمان   6115الثالةةةةةث  صةةةةةذاس ؤلا الجةةةةةىدة الذاخليتلكليةةةةةت العلةةةةةىم فةةةةةى ضةةةةةىء 

كخابةةةةت جلشيةةةةش مشكةةةةض ضةةةةمان الجةةةةىدة جامعةةةةت دمنهةةةةىس  .(9-8-7جةةةةىدة الخعلةةةةيم والاعخمةةةةاد خةةةةالل 
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 مئؼةةةشاث الخليةةةيم لةةةى العةةةيذ الةةةذكخىس عميةةةذ كليةةةت العلةةةىم مخضةةةمىامىجةةةه 
ً
ا

 .لهيئت اللىميت لضمان جىدة الخعليم والاعخماد معياس ا 16لكًل من 

خمةةشيض جامعةةةت دمنهةةىس لخؤهلهةةا للخلةةذم لالعخمةةةاد. فلةةذ جةةم جحضةةير خعةةةت دعةةم فنةةى لكليةةت ال  .18

ومخابعتجحةةذًث هظةةم الجةةىدة الذاخليتلكليةةت الخمةةشيض  وجىثيلهةةا عمةةل مشاجعةةت الةةذعم الفنةةى

للهيئةةةةت اللىميةةةةت لضةةةةمان جةةةةىدة الخعلةةةةيم والاعخمةةةةاد خةةةةالل   6115الثالةةةةث  صةةةةذاس ؤلا فةةةةى ضةةةةىء 

. كخابةةت جلشيةةش مشكةةض ضةةمان الجةةىدة جامعةةت 6117ؼةةهش اإلااضةةيت بذاًةةت مةةن ؼةةهش ًىهيةةت أالعةةخت 

 مئؼشاث الخليةيم لكةًل دمنهىس مخضمى
ً
لهيئةت اللىميةت لضةمان جةىدة الخعلةيم امعيةاس  16مةن ا

 .والاعخماد 

 

 

علذ اظةبىع الجةىدة بكليةاث الجامعةت ثةم اخخخةام الفعاليةاث بعةشض عةشوض جلذًميةت إلاةذًشي وحةذاث  جم .19

 ضمان الجىدة:
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حفةل  سئةيغ جامعةت دمنهةىس  -أ.د/ عبيذ صةال  ؼهذوخخاما لفاعلياث أظبىع الجىده، 

 -: ورلك بحضىس  69/11/6117بخاسيخ  ألابعادًتبمجمع  باإلاجمع الىظشي للكلياث  التربيتبكليت  الخخام

 مذًش مشكض ضمان الجىدة –العيذ  محمذ أ.د / وعماث 

 الجىدةهائب مذًش مشكض ضمان  -ود/ عبذ الحميذ صلش  

 . بالكلياث وظلبت وظالباث الجامعتضمان الجىدة وحذاث ومذًشي 

 

 

 16/6117/-14-13-16علذ دوسة جذسيبيت بعىىان جىصيف البرامج واإلالشساث بخاسيخ جم   .61

 سئِغ حامعت دمنهىس ؤ.د/عبُذ عبذ العاطل صال  وبذعم وجِعير معالي  وجدذ سعاًت ىاًء على مىافلتب

 جىصُف البرامج واإلالشساث وهىاجج الخعلُم جم علذدوسة  دمنهىس ؤ/عىاطف عبذ اإلاىعم علىمين عام حامعت ؤ

 وؤكُمذ الذوسة جدذ بؼشاف ؤ.د/ وعماث مدمذ العُذ مذًش مشكض طمان الجىدة 
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
االرتقاء بجودة التعميم بكميات جامعة دمنيور ، ومتابعة عمميات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأىيل المستمر 

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

 

ود/عبذ الحمُذ عبذ الىهِغ صلش هائب مذًش مشكض طمان الجىدة  وميعم الذوسة ود/ 

 دعاء على الذمشداػ مذًش وخذة طمان الجىدة بكلُت الخمٍشع. 

ت ألاعمالوكام بخِعير   اإلاشكض. ةداسةب ؤ / منى صالح ؤبى الخير  ؤ/ خعً على خمامت و ؤلاداٍس

 2117-14/12-12ثالثخ أ٠بَ فٝ اٌفزشح ِٓ  هذة الذى ة:

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ أػؼبءِشوض ر١ّٕخ لذساد  هكاى اًعقاد الذى ة:

 اٌّذسة ٚاٌّشاجغ ثب١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ جٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاإلػزّبد. دغ١ٓ عشٚسأ.د    ام بالخذ ٌ :

 )ِشفك ٔغخ ِٓ وشٛف اٌزٛل١ؼبد(. اً ػؼٛ 22   لذد الوخذ بٍي:

 

 الوذ  العام 

شمعاسف اإلاؽاسكين  ومهاساتهم بما ًمكنهم مً حعشف اإلافاهُم الاظاظُت اإلاشجبطت بىىاجج الخعلم وجىصُف جطٍى

البرامج واإلالشساث لظمان الاحعاق بين هىاجاج الخعلم اإلاعتهذفت ومدخىي اإلاىه  وؤظالُب الخعلُم والخعلم 

م فى بطاس اإلاعاًير ألاكادًمُت للخعلُم العالى .  وطشق الخلٍى

 

 

 قييم الخاص بالدورة: التعليق العام على الت

لمإسسات التعليم  رٛط١ف اٌجشاِج ٚاٌّمشساد ٚرم٠ُٛ ٔٛارج اٌزؼٍُ تحقق الهدف من دورة

العالى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وسيتم عقد المزيد من الدورات 

 الفاعلة لصالح العاملين بالجودة بالكليات

  -والتعليقات النهائية للمتدربين فى الدورة كانت كالتالى :

  يوجد تطور ايجابى فى رضا السادة المتدربين لليومين التدريبيين الثانى والثالث عن اليوم التدريبى االول وذلك التاحة

 الفرصة للعمل الجماعى واالنشطة والنقاشات والتدريب التفاعلى.

 الالزم نحو عقد الدورات التدريبية التى اشار السادة المتدربين الحتياجهم لها سيقوم مركز ضمان الجودة باتخاذ 

 .استكمال مصفوفة التدريب الخاصة بالمراجع الخارجى (  -التخطيط االستراتيجى  –وهى)المراجعة الخارجية 
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 رؤية المركز
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جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

 

 المعايير االكاديمية  الستيفاءسيتم متابعة اثر وفاعلية التدريب من قبل مركز ضمان الجودة بكليات جامعة دمنهور

 .والبرامج والمقررات 

 

  بتوصيف يوصي ان يكوون ضمن مصفوفة دورات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة دورة خاصة

 الهمية هذه الدورة في استكمال معايير الجودة بالكليات والخاصة بالتوصيف. البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم
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