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 محضر اجتماع

 8102يويولوحدة ضمان الجودة عن شهر 

. تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 4/7/1028الموافق  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)رضا محمد طبيخة / والسيد الدكتور ( إعتذار)

 .6/6/1028بعاء التصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األر: 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

 .الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل إنجازات تقرير نموذج

 .وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة إنجازات تقرير 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

 .الوقت إلستيفاء بعض البياناتمن 

 رؤية الوحدة

 . دالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما



 

 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 

 األقسام لجميع أكاديمي برنامج إعتماد دليل عمل ورشة لعقد اإلعداد عن لتنويها 1

 بالكلية العلمية

 .إحاطة  :القرار

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

 . إحاطة: القرار

 في العلمية األقسام رؤساء للسادة والتنويه بالكلية العلمية البرامج مراجعة في البدء -4

 ..العلمية المقررات توصيف في البدء

  إحاطة: القرار

  :   ما يستجد من أعمال: رابعا 

 .واأللبان األغذية وتكنولوجيا علومإستالم توصيف برنامج قسم -2

 

 

 

 ,يعتمد                        المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                       

 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 يفاء متابعة جودة األد

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


