
 4102 يوليو شهر الوحدة انجازات
 

 01/7/4102 الموافق الخميس يوم بالجامعة واالعتماد الجودة ضمان ووحدات مركز اجتماع حضور .1
 أسوان. لجامعة اإلستراتيجية الخطة ضوء فى بالكليات واالعتماد الجودة ضمان وحدات لمناقشة

 م.4102يوليو لشهر النبات لقسم األكاديمى المجلس أعمال فى المشاركة .2
 م.01/7/4102 الموافق األحد للكلية األكاديمى المجلس حضور فى المشاركة .3
 4102 يوليو شهر والطالب التعليم شئون لجنة أعمال فى المشاركة .4

 
 4102 أغسطس شهر الوحدة انجازات

 
 ضوء فى بالكليات واالعتماد الجودة ضمان ووحدات مركز تقييم نموذج مناقشة اجتماع فى المشاركة .1

 م10/8/4102 بتاريخ الجودة ضمان لمركز التنفيذية الخطط ومتابعة دعم مشروعات  تقييم
 .4102/4103 العام خالل للوحدة التنفيذية الخطة إعداد .2

 
 4102 سبتمبر شهر الوحدة انجازات

 
 لمناقشة 01/9/4102 الموافق األربعاء يوم بالجامعة واالعتماد الجودة ضمان وحدة مركز اجتماع عقد .1

 -أسوان. لجامع اإلستراتيجية الخطة ضوء فى بالكليات واالعتماد الجودة ضمان
 القوة نقاط على والوقوف بمؤسساتها األداء وتقويم العالى التعليم وزارة إستراتيجية تحديث اعداد .2

 م11/9/4102 للجامعة الراهن الوضع تحليل طيه ونرفق والضعف
 . 01/9/4102 الموافق األربعاء ومي للكلية األكاديمى المجلس أعمال فى المشاركة .3
 سبتمبر. شهر يوم النبات لقسم األكاديمى المجلس أعمال فى المشاركة .4
 سبتمبر. شهر والطالب التعليم شئون لجنة أعمال فى المشاركة .5
 الموافق األربعاء يوم واالعتماد الجودة ضمان ووحدات مركز ع اجتما حضور فى المشاركة .6

 األدارى. المبنىب السمنار بقاعة 01/9/4102
 اإلستراتيجية الخطة ضوء فى بالكليات واالعتماد الجودة ضمان وحدات إلية توصلت ما المناقشة تم .7

 أسوان لجامعة
 .4102/4103 العام خالل للوحدة التنفيذية الخطة إعداد .8
 فقالموا األربعاء يوم الجودة ضمان لمركز التنفيذية الخطط ومتابعة دعم لمشروع وتجهيز إعداد تم .9

 م.07/9/4102
 4102 شهرأكتوبر الوحدة انجازات

 
 يوم وذلك والجامعة" بالكليات الجودة نظام يخص ما كل "ميكنة بعنوان عمل ورشة حضور فى المشاركة .1

 م02 40/01/4 الموافق الثالثاء
 القوة نقاط على والوقوف بمؤسساتها األداء وتقويم العالى التعليم وزارة إستراتيجية تحديث - إعداد تم .2

 مركز مدير أ.د/ للسيد وتسليم م01/01/4102 للجامعة الراهن الوضع تحليل طيه ونرفق والضعف
 وألعتماد الجودة ضمان

 م.03/01/4102 الموافق األربعاء يوم للكلية األكاديمى المجلس أعمال فى المشاركة .3
 شهرأكتوبر. النبات لقسم األكاديمى المجلس أعمال فى المشاركة .4
 شهرأكتوبر. والطالب التعليم شئون لجنة أعمال فى المشاركة .5

 
 4102 نوفمبر شهر الوحدة انجازات

 دةللوح والتنفيذى اإلدارى الهيكل ) بأسوان الجودة ضمان مركز طلبها التى والمستندات الوثائق تقديم .1
 للكلية(. االستراتيجية والخطة

 الماضى العام خالل الوحدة إنجازات ملف إعداد .2
 م.4102/4103 العام خالل للوحدة التنفيذية الخطة إعداد .3
 م.4102 نوفمبر لشهر النبات لقسم األكاديمى المجلس أعمال فى المشاركة .4



 م.4102 نوفمبر الموافق األحد للكلية األكاديمى المجلس حضور فى المشاركة-3
 4102 يوليو سبتمبر شهر والطالب التعليم شئون لجنة أعمال فى المشاركة-4
 المقررات توصيف ألستيفاء النبات وعلم – الحيوان وعلم – الكيمياء أقسام رؤساء د/ أ. السادة مخاطبة تم-7
(D1) م4101/4102 الجامعى للعام والثانى االول الدراسى للفصل 

 توصيف ألستيفاء النبات وعلم – الحيوان وعلم – الكيمياء أقسام رؤساء د/ أ. السادة مخاطبة تم .1
 م4101/4102 الجامعى للعام والثانى االول الدراسى للفصل (D2) المقررات

 بتاريخ العلوم لكلية األكاديمى وحضورالمجلس التقدم بشأن بالكلية العلمية األقسام رؤؤساء مخاطبة .2
 والحيوان – والنبات - الكيمياء أقسام بتقديم الكلية مجلس موافقة على والحصول 04/00/4102

 لدعــــم الطالبية المشاركـــة مشروعات من الثانية للدورة التقدم الطالبية المشاركة لمشروعات
 . معتمد طالبى كيان خالل من المجتمع خدمةو العالى التعليم تطوير منظومة فى ( SESPالتمــــيز)

 للكلية. الذاتية السيرة ملفات لتحديث بالجامعة واألعتماد الجودة ضمان لمركز إجتماع عقد -01
 إنجازه تم ما على للوقوف العلمية األقسام ومنسقى مجلس اجتماع-00
 لدعم الطالبية المشاركة اتمشروع من الثانية للدورة التقدم استمارة من النهائية النسخة إعداد-04

 (SESP) التميز
 بمؤسسات التعليمية الفاعلية وتطوير دعم لمشروع التقدم استمارة وتجهيز العداد األقسام مخاطبة -01

 (SDEE)ٍ العالى التعليم
 

 4102 شهرديسمبر الوحدة انجازات
 

 يوم وذلك والجامعة" بالكليات الجودة نظام يخص ما كل "ميكنة بعنوان عمل ورشة حضور فى المشاركة .1
 م02 40/01/4 الموافق الثالثاء

 القوة نقاط على والوقوف بمؤسساتها األداء وتقويم العالى التعليم وزارة إستراتيجية تحديث - إعداد تم .2
 مركز مدير أ.د/ للسيد وتسليم م01/01/4102 عةللجام الراهن الوضع تحليل طيه ونرفق والضعف

 وألعتماد الجودة ضمان
 م2/04/4102 الموافق الخميس يوم للكلية األكاديمى المجلس أعمال فى المشاركة .3
 م7/9/4102 الموافق األحد يوم النبات لقسم األكاديمى المجلس أعمال فى المشاركة .4
 م.8/04/4102 الموافق األثنين ومي والطالب التعليم شئون لجنة أعمال فى المشاركة .5
 م.11/04/4102 الموافق الثالثاء يوم المؤتمرات بقاعة والجودة الضمان مركز اجتماع حضور .6
 الكلية عميد أ.د/ من وكل األقسام من فريق لتشكيل قسم( كل من )اثنان بترشيح  األقسام مخاطبة تم .7

 التنفيذى والدكتور/المدير(MIS)  ور/مديرالدكت و والتعليم الطالب لشئون الكلية وكيل / وأ.د   و
 SDEE مشروع التقدم استمارات لملء (CIO) للمعلومات

 بالمشروع. الخاصة األستمارات جمع تم .8
 الطالب. على الذاتية السيرة استمارات توزيع تم .9

 للمشروع. التنفيذى الفريق بأعضاء الخاصة األستمارات ملىء تم.11
 03/04/4102 الموافق االثنين يوم للكلية يمىاألكاد المجلس أعمال فى المشاركة.11

 


