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 محضر اجتماع

 9201 فبرايروحدة ضمان الجودة عن شهر 

 

 

تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة. برئاسة السيد  6/2/2019الموافق  إنه في يوم األربعاء  

عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة وذلك فى  ميد السيد عبد الحميد االستاذ الدكتور/ عبد الح

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

 

 

 .9/1/2019: التصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األربعاء أوال 

 القرار : الموافقة.

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

 القرار :إحاطة.

 : تم مناقشة الموضوعات التالية .ثالثا 

 الجودة ضمان وحدة من الصادر بالقرار وربطها العليا الدراسات مقررات توصيف متابعة -1        

 إحاطة القرار:

متابعة و عرض نتيجة اإلستبيان الذي تم للطالب في جميع المستويات الدراسية  قبل امتحانات  -2

 ك لقياس رضا الطالب عن العملية التعليمية.وذل 2018/2019منتصف العام الدراسي 

 إحاطة. :القرار

 رؤية الوحدة

 . ن جودة التعليم واالعتمادالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضما
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 (. النبات   وقاية, الدواجن, البساتين) أقسام برامج بإعتماد متابعة وإستكمال الملفات الخاصة -3         

 إحاطة. :القرار

  ال يوجد .رابعا : ما يستجد من أعمال

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد,

 عميد الكلية                                                                                     

   ا.د/ منال مصطفي عبد الحميد                                              

 ا.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رسالة الوحدة

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

 . شفافيةتتسم بالعدالة وال وإجراءاتلكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك من خالل نظم 


