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 محضر اجتماع

 8102 إبريلوحدة ضمان الجودة عن شهر 

 

 

. تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 11/4/1018الموافق  إنه في يوم األربعاء  

عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة وحدة  ميد السيد عبد الحميد عبد الح/ برئاسة السيد االستاذ الدكتور

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة الحميد عبد مصطفي منال/ د.أ ضمان الجودة وذلك فى حضور

  دعوة السادة رؤساء األقسام العلمية لمتابعة توصيف البرامج والمقررات الدراسية و

 

 

 .7/3/1028التصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األربعاء : أوال 

 .الموافقة: القرار 

 .رض أهم ما أثير في مجلس الجامعة علي السادة أعضاء المجلسقام سيادة العميد بع: ثانيا

 .إحاطة:القرار 

 .تم مناقشة الموضوعات التالية : ثالثا 

 البرامج توصيف حول ما تم تنفيذه في  العلمية األقسام رؤساء السادة مناقشة -2

 الدراسية والمقررات

 .تمام باألمرإحاطة مع التنبيه علي بعض األقسام العلمية باإله :القرار

 

 رؤية الوحدة

 . دالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
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 .(ومفاهيمها الجودة)   عمل ورشة  إحصائية عرض -1

 .إحاطة :القرار

 

 .ما يستجد من أعمال: رابعا 

 .تكليف السيد أمين الكلية بعمل استبيان لقياس الرضا الوظيفي لإلداريين والعمال -2

 .إحاطة: القرار

 .إستالم توصيف مقررات قسم البساتين -1

 .ء في مراجعتهامع البد إحاطة: القرار

إستالم نتيجة تقرير مقررات المستوي األول والرابع للفصل الدراسي األول للعام  -3

 .1027/1028الجامعي 

 إحاطة: القرار

 

 

 ,المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد

 عميد الكلية                                                                                     

 منال مصطفي عبد الحميد                                                / د.ا

 يد السيد عبد الحميدعبد الحم/ د.ا                                                                       

 

 

 

 

 
 رسالة الوحدة

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

 . تتسم بالعدالة والشفافية وإجراءاتلكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك من خالل نظم 


