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 محضر اجتماع

 8201مبرديسوحدة ضمان الجودة عن شهر 

تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة. برئاسة  5/12/2018الموافق  ربعاءإنه في يوم األ  

ا/سيف النصرمحمد  دعوة و المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة الحميد عبد مصطفي منال/ د.أ

 سيف النصر

أ/ أيمن   , عميد الكلية ميد السيد عبد الحميد االستاذ الدكتور/ عبد الح السيد وإعتذر عن الحضور

  , د/ تامر عدالن , أ/ سامي يعقوبا.د/ خالد صالح الماحي 

 .7/11/2018ربعاء : التصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األأوال 

 القرار : الموافقة.

 

 ثالثا : تم مناقشة الموضوعات التالية .

علوم متابعة توصيف المقررات الخاصة ب )اإلنتاج الحيواني, اإلنتاج السمكي, -1

 (. وتكنولوجيا االغذية واأللبان

 القرار: إحاطة

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

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

 القرار: إحاطة

البدء في تجهيز و إستكمال ملفات  معايير )الطالب والخريجون , الدراسات العليا ( -3

 الخاصة بإعتماد برامج أقسام )البساتين ,الدواجن ,وقاية النبات (.

 القرار: إحاطة.

 

 رؤية الوحدة

 . ودة التعليم واالعتمادالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان ج
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لبحثية( يوم الثالثاء عقد ورشة عمل عن ) كيفية كتابة و إعداد المشاريع اتم  -4

 . علما بأن المحاضر أ.د/ منال مصطفي عبد الحميد 27/11/2018

 القرار: إحاطة.

 مخاطبة األقسام العلمية بتوصيف مقررات الدراسات العليا.-5

 القرار: إحاطة.

 

  :   رابعا : ما يستجد من أعمال

 ال يوجد

 

 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  علميالتى تقوم بها الكلية من تعليم وبحث  كافة األنشطة فياء متابعة جودة األد

 . فيةتتسم بالعدالة والشفا وإجراءاتلكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك من خالل نظم 


