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 محضر اجتماع

 2019سبتمبروحدة ضمان الجودة عن شهر 

تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة.  4/9/2019الموافق  ربعاءإنه في يوم األ  

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

المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة و إعتذار كل  الحميد عبد مصطفي منال/ د.أو  ضمان الجودة

 .يعقوب سعيد سامي/ ا , عدالن محمد تامر/ د,  النجار شوقي أسماء/دمن 

 .6/8/2019الموافق  الثالثاء: التصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم أوال 

 القرار : الموافقة.

 . : تم مناقشة الموضوعات التاليةنياثا

 العلمية باالقسام التدريس هيئة أعضاء السادة علي األكاديمية المعايير توزيع إستكمال-1

 .األكاديمي لإلعتماد المتقدمة

 .إحاطةالقرار:  

 .الطلبة واستقبال 2020/ 2019 الجامعي للعام اإلستعداد-2

 .إحاطة: القرار

 العام في الجدد البللط الجودة ثقافة نشر علي التدريس هيئة أعضاء السادة حث -3

 .الجديد الدراسي

 .إحاطة: 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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  :   رابعا : ما يستجد من أعمال

التنويه علي السادة اإلداريين والمسئولين بتسهيل مهمة أعضاء فريق وحدة -1

ضمان الجودة والسادة رؤساء المعايير بالبرامج الثالثة المتقدمة لإلعتماد 

وذلك من أجل الحصول الدواجن ,اإلنتاج النباتي(األكاديمي )وقاية النبات ,انتاج 

 علي البيانات واإلحصاءات والوثائق الالزمة إلستيفاء المعايير .

 .إحاطة: القرار

التنسيق مع السيد مدير وحدة التكنولوجيا والمعلومات بالكلية  من أجل -2

اإلستعداد للعام الدراسي الجديد وذلك بنشر دليل الطالب علي موقع الكلية , كذلك 

 إجراء استبيانات للسادة أعضاء هيئة التدريس.

 .إحاطة: القرار     

 

 

 يعتمد,                                 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة              

 عميد الكلية                                                                                     

 ا.د/ منال مصطفي عبد الحميد                                                

 يد السيد عبد الحميدا.د/ عبد الحم                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 رسالة الوحدة

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

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


