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 محضر اجتماع

 2019يويولوحدة ضمان الجودة عن شهر 

تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة.  3/7/2019الموافق  إنه في يوم األربعاء  

ا.د/ هدي دعوة  و المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة الحميد عبد مصطفي منال/ د.أبرئاسة 

 طالب نيابة عن السيد الدكتور عميد الكلية.) إعتذار(متولي نصر وكيل الكلية لشئون التعليم وال

 .12/6/2019: التصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األربعاء أوال 

 القرار : الموافقة.

 : تم مناقشة الموضوعات التالية . ثانيا

 .العليا الدراسات مقررات توصيف متابعة. 1

 إحاطةالقرار: 

  البرامج بإعتماد الخاصة لفاتالم إستكمال. 2         

 .إحاطة  القرار:             

 2018/2019 الجامعي للعام الثاني للتيرم دراسي مقرر تقرير نتيجة في البدء -3

 . إحاطة: القرار

 بخصوص الفني الدعم أجل من للكلية بالجامعة الجودة ضمان وحدة زيارة عن التنويه -4

 .لإلعتماد المؤهلة البرامج إعتماد

  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

جامعة كفر الشيخ لعقد زيارة من أجل اإلستفادة من -التنسيق مع كلية الزراعة -1

 خبراتها في مجال الجودة.

 بمتابعة األمر.القرار: تكليف السيد الدكتور / تامر محمد عدالن 

 عن الفاعيلية التعليمية بالكلية .في ضوء نتيجة إستبيانات الطالب لقياس رضاهم  -2

القرار: تم إتخاذ إجراء تصحيحي بتغيير نظام التدريب الصيفي لطالب الفرقة الثانية 

 والثالثة.

 

 

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد,

 عميد الكلية                                                                                     

 ا.د/ منال مصطفي عبد الحميد                                                

 يد السيد عبد الحميدا.د/ عبد الحم                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 رسالة الوحدة

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

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


