
 

:انجازات الوحدة                                                                  
 
 

 في العام الجامعى 2012/2011

 

 .متابعة استكمال توصيف وتقارير البرامج والمقررات الدراسية الخاصة بالئحة نظام الساعات المعتمدة

زيادة الميزانية الممتابعة استكمال توصيف وتقارير البرامج والمقررات الدراسية الخاصة بالئحة نظام الساعات 

 .المعتمدة

زيادة الميزانية المخصصة لوحدة ضمان الجودة من عشرة االف جنيه الى عشرين الف جنيه لدعم االنشطة التى 

 .تقوم بها الوحدة من مجلس الكلية الطارىء رقم )570( بتاريخ 2011/9/29

اعداد البرنامج التدريبى للقيادات االكاديمية – أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم – الجهاز االدارى – الطالب 

 .وذلك للعام الجامعى 2012/2011 واعتماده من مجلس الكلية الطارىء رقم )570( بتاريخ 2011/9/29

اعداد آلية متابعة تطبيق حقوق الملكية الفكرية والنشر واعتمادها من مجلس الكلية الطارىء رقم )570( بتاريخ 

2011/9/29. 

اعداد خطة الكلية لدعم البحث العلمى بموارد مالية إضافية واعتمادها من مجلس الكلية رقم )571( بتاريخ 

2011/10/10. 

 .اعتماد وتبنى المعايير األكاديمية لبرنامج الساعات المعتمدة مجلس رقم )572( بتاريخ 2011/10/29

 .عمل استطالعات للرأى لقياس الرضا ألعضاء هيئة التدريس – اإلداريين – الطالب

 طرح استبيان تقييم األوراق اإلمتحانية وتحليله إحصائيا

 اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بتاريخ 2011/10/27

 إعداد خطة التحسين السنوية للكلية بناءا على تقرير الهيئة القومية لضمان جودة التعلي

 :تنفيذ مجموعة من الندوات وورش العمل تبعا للخطة التدريبية للوحدة ومايستجد عنها وبيانها كالتالى

 المستهدف العمل ورشة / الندوة م

 البرامج منسقى األكاديمية المعايير مفهوم 1

 البرامج منسقى البرامج بتصميم وعالقتها األكاديمية المعايير 2

 البرامج منسقى المستهدفة التعلم ونواتج األكاديمية المعايير 3

 الطالب للطالب التعريفى البرنامج 4

 الطالب األكاديمى األرشاد وأهمية المعتمدة الساعات نظام 5

 

 كما ساهمت وحدة تقييم األداء وضمان الجودة فى: 

  *البرنامج العلمى األول للمعمل المركزى بقسم علم الحيوان

 *الدورة التدريبية فى صناعة الشموع والعطور 

 

 



  :انجازات الوحدة

 2012/2013 الجامعى العام في
 

  البرامج والمقررات الدراسية الخاصة بالئحة نظام الساعات المعتمدة.متابعة استكمال توصيف وتقارير 

 ( 592اعداد مقترح لتسجيل طالب نظام الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية واعتماده من مجلس الكلية رقم )

 .13/1/2013بتاريخ 

 لك لنشر ثقافة نظام الساعات اعداد مقترح عن ورش العمل لنظام الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمي للطالب وذ

 .13/1/2013( بتاريخ 592المعتمدة واإلرشاد األكاديميى لدى الطالب واعتمادة من مجلس الكلية رقم )

  ورشة عمل لطالب المستوى األول عن نظام الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمي باالشتراك مع برنامج التنمية

 الثقافية بالجامعة.

 ثر ومردود مشروعات الجودة على الكلية.اعداد دراسةقياس أ 

 .اعداد تقرير سنوى مقدم من الكلية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ومركز ضمان الجودة بالجامعة 

  11/12/2012االعداد لزيارة المتابعة الدورية والدعم الفنى للكلية من مركز ضمان الجودة. 

 5/2013/ 20-18ة من مركز ضمان الجودة فى الفترة من االعداد لزيارة المراجعة الداخلي. 

 الطالب. –اإلداريين  –ألعضاء هيئة التدريس   عمل استطالعات للرأى لقياس الرضا 

 .طرح استبيان تقييم األوراق اإلمتحانية وتحليله إحصائيا 

  وبيانها كالتالى:تنفيذ مجموعة من الندوات وورش العمل تبعا للخطة التدريبية للوحدة ومايستجد عنها   

 المستهدف العمل ورشة / الندوة م

 البرامج منسقى األكاديمية المعايير مفهوم 1

 البرامج منسقى رامجالب بتصميم وعالقتها األكاديمية المعايير 2

 البرامج منسقى فةالمستهد التعلم ونواتج األكاديمية المعايير 3

 الطالب للطالب التعريفى البرنامج 4

 الطالب األكاديمى واإلرشاد المعتمدة الساعات نظام 5

  

 : كما ساهمت وحدة ضمان الجودة فى 

 .زيارة علمية لمدرسة المنصورة كولدج 



 انجازات الوحدة:  

 2013/2014ي العام الجامعى ف

  2019 -2015االعداد للخطة االستراتيجية للكلية 

  الخاصة بالئحة نظام الساعات المعتمدة.متابعة استكمال توصيف وتقارير البرامج والمقررات الدراسية 

  تفعيل الخطة التدريبية للهيئة المعاونة بالكلية )المشاركة فى اعمال الجودة( واعتمادها من مجلس الكلية

 .10/6/2013( بتاريخ 599رقم )

 ( بتاريخ 599اعداد آلية موحدة لالمتحانات الشفوية بالكلية واعتمادها من مجلس الكلية رقم )

10/6/2013. 

  اعداد نظام لمشاركة الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية فى اعمال المالحظة

 .10/6/2013( بتاريخ 599لالمتحانات واعتمادها من مجلس الكلية رقم )

 ( بتاريخ 599اعداد نظام للرعاية الطبية للطالب الوافدين واعتمادها من مجلس الكلية رقم )

10/6/2013. 

 داد نظام لتخفيض عدد األوراق االمتحانية فى كراسة اإلجابة لنظام الساعات المعتمدة وذلك تخفيضا اع

 .10/6/2013( بتاريخ 599للميزاينة المخصصة لذلك واعتمادها من مجلس الكلية رقم )

 كما ساهمت وحدة ضمان الجودة فى التقدم للمشروع التنافسى لتميز مؤسسات التعليم العالى )الدورة 

 لياالع والدراسات علميلا البحث األولى( من وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى )تميزقطاع

 .9/9/2013المنصورة ( بتاريخ  جامعة العلوم بكلية

  كما ساهمت وحدة ضمان الجودة فى التقدم لمشروع المشاركة الطالبية لدعم التميز من وحدة ادارة

)دراسة نقاط القوة ونقاط الضعف بالئحة الساعات المعتمدة لتعديل المشروعات بوزارة التعليم العالى 

 17/2/2014الالئحة والبرامج الدراسية دعماً للتميز في العملية التعليمية( وحصول الكلية عليه بتاريخ 

 ألف جنيه. 50وذلك بمبلغ 

 ن وحدة ادارة كما ساهمت وحدة ضمان الجودة فى التقدم لمشروع المشاركة الطالبية لدعم التميز م

 لسوق بالطال وتأهيل الجيولوجيا بقسم والتعلم التعليم فرص المشروعات بوزارة التعليم العالى )دعم

 ألف جنيه. 50وذلك بمبلغ  17/2/2014العمل( وحصول الكلية عليه بتاريخ 

 لخريجى كلية العلوم   من المهارات العلمية والمهنية  االعداد لدراسة منهجية عن احتياجات سوق العمل

 .15/4/2014( بتاريخ 616جامعة المنصورة واعتمادها من مجلس الكلية رقم ) –



  كما ساهمت وحدة ضمان الجودة فى التقدم للمشروع االبتكارى لدعم المهارات العلمية والمهنية

 سةمناف ورفع العمل سوق احتياجات للطالب من وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى )تلبية

 يمياءالك في والمهنية لعمليةا المهارات لدعم افتراضية معامل الواقعية وانشاء عاملبتطويرالم الخريج

 .15/4/2014العضوية( بتاريخ 

  ابريل  28إلى  27االعداد لزيارة المراجعة الداخلية من مركز ضمان الجودة بالجامعة فى الفترة من

2014 

  2014كما ساهمت وحدة ضمان الجودة فى ملتقى شباب الباحثين الرابع مايو 

 ( بتاريخ 618اعداد مصفوفة عالقة المعايير االكاديمية بالبرنامج واعتمادها من مجلس الكلية رقم )

9/6/2014. 

  ورشة عمل لطالب المستوى األول عن نظام الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمي باالشتراك مع

 برنامج التنمية الثقافية بالجامعة.

 مه للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ومركز ضمان اعداد تقرير سنوى من الكلية وتقدي

 الجودة بالجامعة.

  الطالب. –اإلداريين  –عمل استطالعات للرأى لقياس الرضا ألعضاء هيئة التدريس 

  .طرح استبيان تقييم األوراق اإلمتحانية وتحليله إحصائيا 

 بية للوحدة ومايستجد عنها وبيانها كالتالى:تنفيذ مجموعة من الندوات وورش العمل تبعا للخطة التدري 

  

 المستهدف الندوة / ورشة العمل م

 الطالب البرنامج التعريفى للطالب 1

 الطالب نظام الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمى 2

 

 

 


