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 محضر اجتماع

 8201نوفمبروحدة ضمان الجودة عن شهر 

تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة. برئاسة  7/11/2018الموافق  ربعاءإنه في يوم األ  

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

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

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

أ.د.م/ نيفين محمد نبيه ,د/ عالء رشدي منسق قسم البساتين ,د/فيروز أحمد عبد ودعوة 

 .لومات بالكليةالمالك مدير وحدة تكنولوجيا المع

 .3/10/2018 حد: التصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األأوال 

 القرار : الموافقة.

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

 :إحاطة.القرار

 ثالثا : تم مناقشة الموضوعات التالية .

 . العلمية مقرراتالتوصيف   متابعة -1

التنويه عن توصيف المقررات الخاصة ب )اإلنتاج الحيواني, اإلنتاج السمكي, , القرار: 

 (. علوم وتكنولوجيا االغذية واأللبانوالهندسة الزراعية ,  الموارد الطبيعية

 البدء في تجهيز و إستكمال ملفات  معايير )التعليم والتعلم , المشاركة المجتمعية وتنمية -2

 البيئة ( الخاصة بإعتماد البرامج األكاديمية لـ )البساتين ,الدواجن ,وقاية النبات (.

 إحاطة القرار:

 أعضاء ) هيئة تدريس , هيئة معاونة ,موظف ( في الجودة. 3ترشيح وإختيار أفضل  -3

 .تم عرض المرشحين علي اللجنة المنبثقة من مجلس الكلية: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

 7إبريل الي  1عرض انجازات وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية من الفترة -1

 .2018نوفمبر 

 .القرار: إحاطة 

 

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد,

 عميد الكلية                                                                                     

 ا.د/ منال مصطفي عبد الحميد                                                

 يد السيد عبد الحميدا.د/ عبد الحم                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة الوحدة

تمع لالرتقاء بدور الكلية وتطويره المستمر وخدمة مج 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 


