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 التكرم 

 

 2020/1220إجنازات وحدة ضمان اجلودة للعام اجلامعي 

 
 

 

 مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية

 رئيس جملس اإلدارة ا.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد
 املدير التنفيذي ا.د.م/ عاطف محمد خضر نصار

 عضو   عيد الحميد عبد صالح خالد/ د.م.ا
 عضو لونيسصابر شحاتة عبد ا /م.د.ا

 عضو سالم محمد محمد د/ يحيي
 عضو بيومي عطية رمضان د/ شكري

 عضو يعقوب سعيد سامي/ ا
 عضو ناصر المطلب عبد محمد ا/ محمود

 عضو أمين الكلية
 . 2020/2021 وضع خطة عمل وحدة ضمان الجودة للعام الجامعي .1

 العثثثثام فثثثثي الجثثثثدد للطثثثثالب الجثثثثودة ثقافثثثثة نشثثثثر علثثثثي التثثثثدريس هيئثثثثة أعضثثثثا  السثثثثادة حثثثث  .2

 .الجديد الدراسي

 

 

 رؤية الوحدة

 . ة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراع
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 للعثثثام اإلسثثثتعداد أجثثثل مثثثن  بالكليثثثة والمعلومثثثا  التكنولوجيثثثا وحثثثدة مثثثدير السثثثيد مثثثع التنسثثثي  .3

 اسثثثثتبيانا  إجثثثثرا  كثثثثذل ,  الكليثثثثة موقثثثثع علثثثثي الطالثثثثب دليثثثثل بنشثثثثر وذلثثثث  الجديثثثثد الدراسثثثثي

 .التدريس هيئة أعضا  للسادة

 .العلمية البرامج اعتماد ملفا  متابعة .4

 . الجودة ضمان وحدة استشاري  عيد الحميد عبد صالح خالد/ م.د.ا إختيار .5

 شثثثحاتة صثثثابر/ م.د.ا  وهمثثثا الجثثثودة ضثثثمان لوحثثثدة التنفيثثثذي المثثثدير للسثثثيد نثثثواب 3 إختيثثثار .6

 .بيومي رمضان شكري/ د,  سالم محمد محمد يحي/ د,  الونيس عبد

 العمثثثل وورش التثثثدريب حثثثدةو إستشثثثاريتكليثثثف السثثثيدالدكتور / سثثثامق سثثثعيد يعقثثثوب بم ثثثام  .7

 تثثثثدريبي وبرنثثثثامج عمثثثثل خطثثثثة بوضثثثثع تكليفثثثث  مثثثثع الزراعثثثثة بكليثثثثة الجثثثثودة ضثثثثمان بوحثثثثدة

 واإلداريين المعاونة وال يئة التدريس هيئة أعضا  للسادة

 ضثثثمان وحثثثدة بنشثثثاط المتعلقثثثة واإلداريثثثة التعليميثثثة األنشثثثطة كافثثثة علثثثي الثثثدوري اإلشثثثراف .8

 .الجودة

 .بالكلية التقويمو القياس وحدة مع التنسي  .9

  .الكلية أمين السيد مع بالتنسي  وصيانت ا الكلية عن ش ري تقرير عرض .10

 .الغرامة سداد وطرق الكلية داخل التدخين بمنع الخاص القرار تفعيل .11

 .إلكترونيا الوظيفي والرضا التعليمية بالعملية خاصة كاملة استبيانا  إعداد في البد  .12

 .التدريس هيئة أعضا  دليل بيانا  تجديد .13

 الكلية موقع علي ووضع ا  التعليمية العملية عن الطالب رضا لقياس وذل  للطالب إستبيان عمل .14

 .اإلجتماعي التواصل صفحا  علي الكلية ومنتدي

 .األكاديمي االرشاد دليل وتجديد مراجعة .15

 

 



 

 مصر 59ص ب  محافظة البحيرة –دمنهور  – الزراعي اإلسكندريةقاهرة طريق ال –مجمع الكليات باألبعادية 

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

Fax - (045) 3282623 / TEL - (045) 336 9850 

 

 .واإلداريين المعاونة وال يئة التدريس هيئة أعضا  للسادة التدريب خطة وضع .16

  . األكاديمية اإليميال  طري  عن(   teams)  مجموعا  على العلمية سمينارا ال عقد .17

 . zoomو   teamsعقد ورش العمل عن طري  تطبي   .18

 متابعة طالب الفرق الدراسية المختلفة وكذل  الخريجين عن طري  تطبي   تيليجرام. .19

 برنامج علي لفا الم رفع كيفية علي الدراسية المختلفة بالمستويا  الكلية طالب تدريب .20

microsoft forms في المشاركة خالل من forms ابحاث م لرفع. 

 متابعة السادة رؤسا  المعايير األكاديمية  بوحدة ضمان الجودة بالكلية. .21

 باألقسام العلمية المختلفة. األكاديمية المعايير رؤسا  السادة متابعة .22

 .الجودة ضمان وحدة بنشاط المتعلقة يةواإلدار التعليمية األنشطة كافة علي الدوري اإلشراف .23

 .2030 مصر رؤية تنفيذ إجرا ا  لمتابعة لجنة تشكيل .24

 .كورونا وبا  من للوقاية  والصحي اإلحترازي بالجانب اإلهتمام .25

 .2020/2021 الجامعي للعام اإلمتحانا  وإجرا  إلعداد الجيد اإلستعداد .26

 .بالكلية والتجميلية االتنظيمية بالنواحي اإلهتمام .27

 .اإلداري  ISO 9001  علي الحصول  في السعي .28

 .التعليمية العملية عن الطالب رضا لقياس وذل  للطالب إلكترونية إستبيانا  عمل .29

 خميعلل  تن فسلل    لل  ت يللث  دم لل   تعل م لل  بللما   السللداثا  العلم لل  األقسلل   تشللع   عللل  العملل  .30
 .والثول  المال  العم  بسوق  الكل  

 .الثول  لمف   سدوي وجود  أداء الكل   الاث عل  أهم   النشم .31

 .الاصول عل   شموع ت  ال   ودول   أهم   عل  الاث .32
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 .الاث عل  إنش ء المع    الباث   المدطور  .33

 الدواص     المعدم  الما ط خ ص  المعدم  ال راع  وإ ثاده ب لمعلو  ت الالز  . .34

 .عقث ورش عم  ونثوات ف   ثيمي  ال راع  والمعدم  الميف  .35

 إجماء ال ي رات الم ثان   لألراض  وإرش د المعدم  ال راع . .36

 .البثء ف  رقمن  الكل   و عقث ورش عم  للس د  اإلداري   .37

 .الوظيفي الرضا نسبة لمعرفة اإلداريين للسادة إلكترونية و ورقية إستبيانا  عمل .38

 والبد  في تطبيق ا. 2025 /2021 للكلية اإلستراتيجية الخطةإعداد  .39

الدواص  المسم  واإللكدمون     السل د  رسسل ء االقسل   العلم ل  لداق ل  اسلد العلود  الدعل م ل   .40
 للاصول عل  اإلعدم د األك ديم .

 .العلم   ب ألقس   الخ ص  والباث   الطالب   المؤتممات عقث ف  المس هم  .41

 لنشر مشروعا  التخرج. للطالب سنوي طالبي مؤتمر عقد .42

 . إلكترونيا ونللخريج إستبيانا  عقد .43

 . إلكترونيا للشكاوي إستبيانا  عقد .44

 . إلكترونيا المجتمع ألفراد إستبيانا  عقد .45

 اإلشماف عل  الدثريب العمل  وال ي رات الم ثان   للطالب. .46

الدواص     الم ارع والشمك ت و ماك  الباو  للدسه   عل  الطالب والاصول علل  تلثريب عملل   .47
 .  م  
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 و للل  العلم للل  األقسللل   بللل   المشلللدمك  البالللو  نظللل   ل للل ف ع زيللل د الالللث علللل   .48
 .ودول   وإقل م    ال    ؤسس ت

 . والتجاري والصناعي  الزراعي المجتمع احتياجا  مواكبة .49

 .االنشط  ل دضم  ب سدممار ب لكل   االلكدمونى الموق  تاثيث  .50

 .الطالب من الموهوبين دعم .51

 .ز  تاأل  إلدار   عدمث  اسدب ق   خط  وتنف ذ وض  .52

 تشك   لعن  لمواجه  المخ طم واالز  ت. .53

 والطثالب التثدريس هيئثة أعضثا  للسثادة تمث  التي اإلستبيانا  إحصائيا  و نتائج عرض .54

 .واإلداريين

 مثن والعديثد زووم, بثو  الفيس,  الواتس) اإلجتماعي التواصل وسائل أهمية علي التنوي  .55

 م ثام أدا  فثي للتسث يل  التثدريس هيئثة ا أعض السادة بين التواصل في(   الحديثة التطبيقا 

 .كورونا فيروس تداعيا  من الراهنة الظروف بسبب وذل  العمل

 األقسثثام مثثن للكليثثة اإلسثثتراتيجية الخطثثة مثثن المسثثتمدة التنفيذيثثة الخطثثة إسثثتالم متابعثثة .56

 .الوكال  وكذل  بالكلية العلمية

 للظثثروف وفقثثا مقثثررا ال توصثثيف علثثي العلميثثة األقسثثام رؤسثثا  السثثادة مثثع التنسثثي  .57

 .والتي أد  بدورها إلي إعتماد نظام التدريس ال جين  كورونا لفيروس اإلستثنائية

 . 2030وفقا لرؤية مصر   الحكومي التميز لجائزة التقدم .58
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 وذل " دمن ور جامعة الزراعة بكلية للجودة األول السنوي التنسي  وإعداد  "  المؤتمر .59

 المستقبلية والخطة التنفيذية واألهداف اإلستراتيجية الخطة نم إنجازه تم ما توضيق أجل من

 منصة عبر  المختلفة التطوير ووحدا  العلمية واألقسام المختلفة للوكاال  وذل  للتطوير

teams . 

 العمثل فتثرة أثنثا  ج ثدهم علثي الجثودة ضثمان وحثدة فريث  أعضثا  للسثادة الشكر توجي  .60

 خضثر محمثد عثاطف/ د.ا برئاسثة 2021/2022 جامعيال للعام جديد فري  تشكيل في والبد 

 .        الجودة ضمان لوحدة التنفيذي المدير نصار

                                                                                     .                        الكلية أدا  علي طارئة مستجدا  أي مع التعامل .61

 

 

 

 

          عميد الكلية                                   الجودة ضمان لوحدة التنفيذى المدير   

                                

 ا.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد                               عاطف محمد خضر نصار/ د.أ

 

 

 
 رسالة الوحدة

وخدمة مجتمع لالرتقاء بدور الكلية وتطويره المستمر  علميالتى تقوم بها الكلية من تعليم وبحث  كافة األنشطة فياء متابعة جودة األد

 . تتسم بالعدالة والشفافية وإجراءاتأهدافها المعلنة وذلك من خالل نظم لكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها و


