
 

 مصر 95ص ب  محافظة البحيرة –دمنهور  – الزراعي اإلسكندريةطريق القاهرة  –مجمع الكليات باألبعادية 

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

Fax - (045) 3262823 / TEL - (045) 338 5699 

 

 

 

 

 محضر اجتماع

 8102يونيووحدة ضمان الجودة عن شهر 

. تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 6/6/1028الموافق  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

فيروزأحمد عبد المالك / دوالسيدة مديرة وحدة التكنولوجيا والمعلومات  وكالء الكليةدعوة السادة  و

  ( إعتذار)

 .9/5/1028التصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األربعاء : أوال 

 .الموافقة: القرار 

 .قام سيادة العميد بعرض أهم ما أثير في مجلس الجامعة علي السادة أعضاء المجلس :ثانيا

 .إحاطة:

 .تم مناقشة الموضوعات التالية : ثالثا 

 دعوة السادة وكالء الكلية لمناقشة  -2

 .نموذج تقرير إنجازات عميد الكلية

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب إنجازات تقرير نموذج

 .وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة إنجازات يرتقر نموذج

 .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا إنجازات تقرير نموذج

 إنجازات أمين الكلية  تقرير نموذج

عرض إنجازات السيد العميد والوكالء والسيد أمين الكلية مع إعطاء بعض : القرار

 .من الوقت إلستيفاء بعض البيانات

 رؤية الوحدة

 . تمادالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالع
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 .العلمية األقسام مع الدراسية والمقررات البرامج صيفتو متابعة 1

 .العلم بعدم إهتمام قسم الصناعات الغذائيةإحاطة مع  :القرار

 .العلمية لألقسام (ومفاهيمها الجودة )عمل ورشة شهادات تسليم -3

مع العلم انه اليتم تسليمها سوي لألقسام التي سلمت نموذج توصيف  إحاطة: القرار

 .البرنامج

 .للنتائج إحصائية وعرض لإلداريين الوظيفي الرضا قياس استبيان من اإلنتهاء-4

من اإلداريين ال يشعرون بمدي الرضا الوظيفي % 88مع العلم بأن نسبة  إحاطة: القرار

 :المطلوب وبناء عليه تم مناقشة األتي

 .للسادة اإلداريين المتميزين في أداء عملهمالمعنوي  توفر إدارة الكلية الحافز*

 عقد خطة تدريب مستمرة للسادة اإلداريين *

 .خالد صالح عبد الحميد بتولي شئون مكافحة القوارض بالكلية/ د.تكفل أ*

 عقد إجتماعات دورية للسادة اإلداريين مع رؤسائهم في العمل بصفة دورية *

 .السادة رؤساء األقسام اإلداريةعقد إجتماع دوري للسيد أمين الكلية مع *

من معامل البرج للموظفين % 80التنويه بدور الجامعة في توفير خصم يصل إلي *

 .والسادة أعضاء هيئة التدريس

 .التنويه عن اإلعداد لعقد ورشة عمل دليل إعتماد برنامج أكاديمي-5

 .إحاطة: القرار

 ال يوجد :   ما يستجد من أعمال: رابعا 

 ,نفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمدالمدير الت

 عميد الكلية                                                                                     

 منال مصطفي عبد الحميد                                                / د.ا

 يد السيد عبد الحميدعبد الحم/ د.ا                                                                       

 

 
 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 وإجراءاتلكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك من خالل نظم 


