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 محضر اجتماع

 8102كتوبرأوحدة ضمان الجودة عن شهر 

. تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 3/01/1108الموافق  ربعاءإنه في يوم األ  

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

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

رضا محمد منصور طبيخة المدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم  /السيد الدكتور  دعوة

 .ودعوة السادة رؤساء األقسام العلمية بالكلية

 .1/9/1028 حدالتصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األ: أوال 

 .الموافقة:  القرار

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

 .إحاطة:القرار

 .تم مناقشة الموضوعات التالية : ثالثا 

 . العلمية المقرراتتوصيف   متابعة -2

 .إحاطة: القرار

 .مج األكاديمي لكل قسمدعوة السادة رؤساء األقسام العلمية لمناقشة إعتماد البرنا -1

إجراءات إعتماد  وعليه البدء في ( وقاية نبات ,  واجندإنتاج ,  البساتين)هتمام األقسام التالية إ :القرار

 .البرامج الخاصة بسيادتهم

 1022/1028 الجامعي للعام الثاني للتيرم دراسي مقرر تقرير نتيجة متابعة -3

 .MISوفقا لنظام   1108/1102لعام الجامعي علي أن يتم إنجازه من  ا  إحاطة:القرار

 .1022التنويه عن عقد دورات تدريبية عن إعتماد المعامل وحصولها علي األيزو  -4

 . علي أن يتم حضور السادة المهتمين باألمر كذلك فريق وحدة ضمان الجودة إحاطة: القرار

 رؤية الوحدة

 . ان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالوحدة كي
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ج الدراسية وتوزيع والبرام الساعات المعتمدةالكلية ولنظام   عمل فيديو توضيحي -5

منال / د.ا إعداد وتقديم  GPAوكيفية حساب  والتخصصات الموجودة في الكلية الشعب

مصطفي عبد الحميد المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة والبدء في عرضه علي موقع 

وشاشات العرض بالكلية بمساعدة  الكلية ومنتدي الكلية علي صفحات التواصل اإلجتماعي

 . س والتقويم بالكلية  وحدة القيا

 .إحاطة : القرار

  :   ما يستجد من أعمال: رابعا 

 .1028/1029تجديد وطباعة دليل الطالب للعام الجامعي متابعة -2         

 .وجاري متابعة األمر  5/2/1108تم إرساله لمطبعة الجامعة بتاريخ : القرار

أجهزة كمبيوتر  4سامية مدكور استاذ فسيولوجي النبات المتفرغ بعرض عدد / د.تقدم أ-1

 .للمكتبة علي أن تكون في خدمة الطالب البحثية

 .إحاطة : القرار

له شروط خاصة للقبول به ( برنامج الدواجن)التوضيح بوجود  برنامج مميز بالكلية  -3

برنامج )بدء في إعتماد برنامجين أخرين وهما كذلك ال,برامج رئيسية  8وبهذا يكون للكلية 

 (.برنامج التقنية الحيوية, اإلنتاج الزراعي 

 .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

ر وخدمة مجتمع لالرتقاء بدور الكلية وتطويره المستم 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 


