
 
 

 
 
 
 

=============================================================================== 

========================================================================================= 

 
 
 
 

============================================================================ 

  640/  6638633وف اكس  ون  جمهورية مصر العربية . تليف  –البحيرة    –بجوار إستاد دمنهور الرياضي   –ميدان جالل قريطم   72
qac_2012@yahoo.commail :-E1www.damanhour.edu.egwebsite :  

 

 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تلك الكليات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا للمعايير التي تتطلبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

 

 

 

 تقرير انجازات وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 7102-7102للعام  
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تلك الكليات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا للمعايير التي تتطلبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

 نموذج تقرير انجازات وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث( 4)مرفق 

المهـــــــــــــــــــــــــــا م

 م

ما لم يتم  القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 تنفيذه

اسباب 

عدم 

 التنفيذ

 

مقترحات التحسين واالجراءات التصحيحية فى حالة عدم 

 التنفيذ او عدم االستيفاء الكلى

استتتتتتتتامجا   تتتتتتتت ا    1

الجراستتتال الا فتتتا  تتتت  

ضوء احافاجتال ستو  

الامتتتتتتتتتة  لموا  تتتتتتتتت  

 الاطورال الاالمف 

تتتتتتتل ت افتتتتتتة  -

الئمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

الجراستتتتتتتتتتتتال 

الا فتتتتتا ر فتتتتت  

7112 

يوجتتج  راتت   -

د  و تت   يةفتت  

 تتتتتتتتتتتتتت  ادار  

 المشاش فال 

زيتتتاد  االل تتتاا ل تتت  االلامتتتا  -

    ا   الجراسال الا فا

 وا    احافاجال سو  الامة  -

 الا مف   را ل اطورال 

استتتتتامجا   تتتتتتادر تمويتتتتتتة -

 ل  مث الا مي

لل يال ت افتة 

التتتتتتتج  و ال 

 الميةف 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

ل ضتتتيا 

ل تتتتتتتتتتتت  

 ج تتتتتتت  

الجا اتتتت  

  جتتار  

اجتتتتتتتت اء 

الااتتتتتجيا

ل 

 المط و  

 ل امسفن جار  اج اء الااجيال المط و  
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تلك الكليات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا للمعايير التي تتطلبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

يوجتتتتتتتتتتتتتتتتتج --

 را   د  و ت  

 يةفتتتتتتت   تتتتتتت  

ادار  الجتتتتتود  

 الشا   

 

خطتتت  ال متتتث الا متتت   7

ل ك ف   اوا ر     خط  

الوزار   تسيل  ي حة 

 شتتتتتتتكال المجامتتتتتتت  

الاةمفتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتجلل 

.  ترتاري   تا المساجا  

 تل انجازه  الخط .

خطتتت  ال متتتث 

الا متت  ل ك فتت  

 اوا رتتتتت   تتتتت  

 ما ر الخطت  

ال مثفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 ل جا اتتتتتتتتتتتتتتتت 

 تسيل  ي حة 

 شتتتتتتتتتتتتتتكال 

المجامتتتتتتتتتتتتتتتت  

 تتتجلل الاةمفتت  

 .المساجا  

تستتتتتيل  تتتتتي حتتتتتة  شتتتتتكال -

 المجام  

 .تجلل الاةمف  المساجا  -

دلتتتتل ال تتتتاحثفن  الك فتتتت  ل تتتت  -

 وا  تتت   تتتة  تتتاىو ججيتتتج  تتت  

 جتتتاالل الامتتت ير   ال لايتتت  

 التمف  

لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

   تو تتتتتوال

ل تاتتتتتتتتا   

 تتتتفن الك فتتتت  

 جا اتتتتتتتتتتتتت  

د ةيتتتتتتور   

الجا اتتتتتتتال 

 االختتتتتتتتتتت  

 م فتتتتتتتتتتتتا   

 د لفا

لتتتتتتتتتتتتتج  

تتتتتتتتتتتوا   

   تتتتتتتت  

ل استتتوي  

  الجا ا 

 نش  الفال ال مث الا م  ل    ول  الك ف    الجا ا -

 ل م  ل ك ف     تور  د ري لرج  ؤتم   -

ة    تتتت  ل تتتتجلل ال ةتتتت    الاستتتتوي  ل  متتتتث الا متتتت  لمتتتت -

  الجا ا    الك فال
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تلك الكليات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا للمعايير التي تتطلبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

استتتتتتتامجا   تتتتتتتتادر  3

 تموية ل  مث الا مي

لرتتتتتتتتتتتتتتتج  -

   تو تتتو

الل 

تاا      

 اتتتتتتتتتتر 

المؤسستتتتا

ل 

 التمف 

التتتممشكاتل  فمااسياال -

 ي 

تو ف   احثفن أ  اء ل مفا    -

  يةفا

تمويتتتتة ال متتتتث الا متتتت     -

 الةيوض  ال احثفن

---- ---- ---- 

تطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوي   4

 المكا تتتتتتتت    المكا تتتتتتتت 

 ال لمف 

اسامجا   -

 كا   

الجراسال 

 الا فا 

 الةيوض  ال احثفن-

تتتو ف   تفستتف   اد ال ال متتث -

 المارج 

جتتتتتتتتتتتتتتتار  

الامتتة لامتتة 

المكا تتتتتتتتتتتتت  

 ال لمف 

 زياد  اسافااب المكا    اضا    اب حجيث   تور  د ري  - --------

 ةك الما    دلل الطالب  االيمفة الجا ا  لاشا اك    -

   ايضا    جوجة سكول    ريس  ش جفت
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تلك الكليات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا للمعايير التي تتطلبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

المهـــــــــــــــــــــــــــا م

 م

ما لم يتم  القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 تنفيذه

اسباب 

عدم 

 التنفيذ

 

مقترحات التحسين واالجراءات التصحيحية فى حالة عدم 

 او عدم االستيفاء الكلى التنفيذ

لجةت  أخالفتال ال متتث  5

الا متتتي  لمتتتة  لفتتتال 

نشت  التولي  لاط فريا 

 أخالفتتتتتتتال ال متتتتتتتث 

الا متتتتتتتتتي    ال تتتتتتتتت  

 تط فريا

لجةتتتت  يوجتتتتج -

أخالفتتتتتتتتتتتتتال 

 ال مث الا مي 

متتتتتتة تتتتتتتل ل -

 لفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 

لاط فرأخالفتتتتا

ل ال متتتتتتتتتتتتث 

 الا مي

نشتتتتتتت  تتتتتتتتل  -

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتولي 

 أخالفتتتتتتتتتتتال 

تمرفتتتت  أىتتتتتجان لو فتتتت   تتتتتن -

ختتتتااا ال متتتتاث  تتتتا  لضتتتتاايا 

 المجام  الاةمويه

دراستتت  الرضتتتايا ال مثفتتت  الاتتت  -

تماااج  جا ياياا الا  دراساال 

 اامرتتتتتا    اكا  تتتتتا   لامرفتتتتت  

 أىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجان

 الاةمف   خج   المجام 

 

   

 لاسوي توا    لف   -

 األ ما   ي المؤسسال الخج ف 

-

تشجفاالةش الج لف فمجاالتذاتم د دل مفاالف اختفتتتمكا متم

 الف 
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تلك الكليات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا للمعايير التي تتطلبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

 ال مث الا مي

نش دلفة  -

اخالفال 

ال مث الا م  

اللضاء ىفئه 

الاجري  ل   

صوره  طويه 

    افب

تاظتتتفل د ر الاالتتتال  6

الثرا فتت  لامرفتت  الامفتت  

 ل  مث الا مي

تشجيع  -  

مشروعات 

بحثية مشتركة 

بين الكليات 

المختلفة 

لتبادل 

 الخبرات.

ترشيح -

اعضاء هيئة 

التدريس فى 

والجامعات المحلية  -وضع الية التعاون البحثي بين كلية التمريض - 

 واالقليمية في مجال العلوم التمريضية

عضلللللاء هيئلللللة البحثيلللللة ال لتنميلللللة الم لللللاراتخطلللللة علللللن عملللللل -

 لامرف  الامف  ل  مث الا ميالتدريس
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تلك الكليات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا للمعايير التي تتطلبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

الم مات 

العلمية 

والبعثات فى 

 الخارج .

تشجيع  --

مشروعات 

بحثية بين 

كلية التمريض 

وكليات 

التمريض 

االخرى داخل 

وخارج 

جم ورية 

 مصر العربية

ر تتتت    تتتتاء  ألضتتتتاء  2

ىفئتت  الاتتجري   ك فتتال 

جا اتتتتتتت  د ةيتتتتتتتور   

لفتتام  تت د د الاتتجريب 

ل تتتتي ألضتتتتاء ىفئتتتتت  

الاتتجري  ش شتتا ك  تت  

حتتتتتتتتتتتتتتتتتت  -

االحافاجتتتتتتتتال 

الاجري فتتتتتتتتتتتتتت  

اللضتاء ىفئت  

الاتتتتتتتتتتتتتتتجري  

  اتتتتتتتتتتا نفيل 

 عمل خطة تدريبية بالتعاون مع وحدة الخدمات التدريبية لتنفيذها -   
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تلك الكليات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا للمعايير التي تتطلبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

  فتتتتة الك فتتتت  لشتتتتئو  

خج تت  المجامتت   تةمفتت  

 ال فئ (.

ل     ساواىل 

 ال مث .

لاةمفتتتت  لتتتتجرال أنشتتتتط   8

ال تتاحثفن  لاشتتجف   دلتتل 

األ متتتا  المشتتتا     تتتفن 

الاختتتتتتتال المخا  تتتتت  

  األ ما  الاط فرف .

تشجيع اعضاء 

هيئة التدريس 

لدراسة طرق 

البحث 

بعمل  االحصاءو

ورشة عمل عن 

التحليل 

 االحصائى

    

لوالتتج  فانتتال خاصتت   9

لارفتتفل إلناتتاج ال مثتتي  ا

مستتتام   الةمتتتو  تتج  ال

 تتتتت  لتتتتتجد  الاةاستتتتتب 

 ألضاء ىفئ  الاجري 

لمتتتتة جتتتتار  

  فانال لالج 

 ستتاو  ال متتث الا متت  ل  تت  -

ل ك فتت   ت تف يتتا  تتفن الجا اتتال 

 المت ي    الاالمف 

 المرتتت رال تطتتتوي   ال تتت ا   -

 الجراسف 

ةمتتتتتتتتتتتتو لارفتتتتتتتتتتتتفل  تتتتتتتتتتتتج  ال-
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تلك الكليات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا للمعايير التي تتطلبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

 إلنااج ال مثي امسام ال

1

1 

 تتتؤتم  ل متتتي  ل ك فتتت 

 د ري

 ؤتم  الك فت  -

التتتتج ل  األ ا 

31\11\

7116 

تشتتتتتتتتجف  نشتتتتتتتت  اال متتتتتتتتا  -

  المراالل الا مف  ل  احثفن

الاا ن ل    ة  اتوصة الفه -

ال تتتتتاحثفن  تتتتتن تط فرتتتتتال  تتتتت  

  جاالل ال مث الا مى 

الميتتتتتتتارال ال مثفتتتتتتت  تةمفتتتتتتت  -

 اللضاء ىفئ  الاجري 

 

 ثتتتتتان  تتتتتؤتم  الك فتتتتت  التتتتتج ل  الجتتتتتار  الاةظتتتتتفل لارتتتتتج -  

31\8\8711 

المهـــــــــــــــــــــــــــا م

 م

ما لم يتم  القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 تنفيذه

اسباب 

عدم 

 التنفيذ

 

مقترحات التحسين واالجراءات التصحيحية فى حالة عدم 

 التنفيذ او عدم االستيفاء الكلى

mailto:qac_2012@yahoo.com
http://www.damanhour.edu.eg/


 
 

 
 
 
 

=============================================================================== 

========================================================================================= 

 
 
 
 

============================================================================ 

  640/  6638633وف اكس  ون  جمهورية مصر العربية . تليف  –البحيرة    –بجوار إستاد دمنهور الرياضي   –ميدان جالل قريطم   72
qac_2012@yahoo.commail :-E11www.damanhour.edu.egwebsite :  

 

 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تلك الكليات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا للمعايير التي تتطلبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والعدالة والشفافية.  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

1

1 

ال تتتتتتتت ا   الاا فمفتتتتتتتت  

  المرتتت رال الجراستتتف 

يتتتتال  ل جراستتتتال الا فتتتتا

  اجاايتتتتتتا  تتتتتتتور  

د ريتتتتتتتتت   مشتتتتتتتتتار   

المتتتت اجافن التتتتجاخ ففن 

  الخارجففن

يتتال   اجاايتتا 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتور  

د ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 مشتتتتتتتتتتتتتتار   

المتتتتتتتتتت اجافن 

التتتتتتتتتتتتتتجاخ ففن 

  الخارجففن

    

1

7 

 لفتتتتتتتتتتتال الاستتتتتتتتتتتجفة 

 اإلشتتتتتتتتتتت ان  تتتتتتتتتتتي 

الجراسال الا فا  متجد  

  ا ة   يال   اجاايتا 

د ري ًّتتتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتتت ض 

 تطوي ىا

 لفال الاسجفة 

 اإلش ان  ي 

الجراستتتتتتتتتتتتال 

الا فتتتا  متتتتجد  

   ا ة 

    

1

3 

توجتتتتتتتتتتج ضتتتتتتتتتتمانال 

 وضتتتتتولف   لادلتتتتتت  

لاوزيتتتتتتتت  اإلشتتتتتتتت ان 

الا متتي ل تت  ال ستتائة 

   رًّا ل اختص

 لفتتتتال  جتتتتود 

اإلشتت ان  تتي 

الجراستتتتتتتتتتتتال 

الا فتتتا  متتتتجد  

   ا ةتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر ؛ لكسب رضا 
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 االلستتتتتتتتتتتتتتتتا  

 الا مف  ل ط   

1

4 

 ستتتائة  ةاستتت    ك فتتت ل 

لرفتتتتتتام  راء  تتتتتتاب 

الجراستتتتتتتتال الا فتتتتتتتتا  

 اتختتتتتتاا اإلجتتتتتت اءال 

الاز تتتتتتت  لجراستتتتتتتايا 

 االستتا اد   تتن الةاتتائ  

 تتي اتختتاا اإلجتت اءال 

 الاتمفمف .

تتتتتتتل لمتتتتتتة   

توزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

استتتتتتتتتتتتا فانال 

لرفتتتتتتتتتام  راء 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب 

الجراستتتتتتتتتتتتال 

الا فتتا   اتختتاا 

اإلجتتتتتتتتت اءال 

الاز تتتتتتتتتتتتتتتتت  

لجراستتتتتتتتتتتتتتايا 

 االسا اد   تن 

الةاتتتتتتائ   تتتتتتي 

اتختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 

اإلجتتتتتتتتت اءال 

 الاتمفمف .
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 رؤية المركز

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

 

 رسالة المركز
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1

5 

 جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود  جذب الطاب الوا جين

جتتتتتتتتتتتتتتذب  لفات

الطتتتتتتتتتتتتتتتتتاب 

 الوا تتتتتتتتتتتتتتتتجين

 اامج    ا ة  

  مول  الك ف 

 ة      لاسوي    ا   الجراسال الا فالم-   
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