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 محضر اجتماع

 2021 سبتمبروحدة ضمان الجودة عن شهر 

 

السٌد االستاذ  برئاسةتم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة  66/9/6262الموافق  األحدإنه فً ٌوم 

ا.د/ خالد وذلك بحضور  الجودة ضمان لوحدة الدكتور المساعد/ عاطف دمحم خضرنصار المدٌر التنفٌذي 

  ا/ محمود دمحم عبدالمطلبو  حامد د / احمدو صالح 

 وقد تم تكلٌف الساده باالتى 

  -:توزٌع المهام التالٌه المرفقه بالجدول التالى -1

 المكلف به العمل مسلسل

 دلٌل أعضاء هٌئة التدرٌس 2
 ا.د/عبٌر

 ا / محمود دمحم

 د/ احمد حامد االرشاد االكادٌمً 6

 د/ احمد حامد open access free licenseالبحث ع برنامج  3

 ورش عمل للمقرارات االجبارٌة واالختٌارٌة والروابط 4
 ا.د/خالد صالح

 ا.د/عبٌر

 المؤتمر السنوى 5
 د / احمد حامد

 د احمد مبروك

 توصٌف المقررات طبقا لنظام الدراسة الحجدٌد 6
 ا.د/عبٌر

 د / احمد مبروك

 

 

 

 رؤيت الوحدة

 . دالىحدة كيبى لضوبى جىدة التعلين بكلية الزراعة ، جبهعة دهٌهىر ، وتأهيلهب لالعتوبد هي الهيئة القىهية لضوبى جىدة التعلين واالعتوب
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 لجدول التالى االشراف على المعاٌر داخل االقسام المختلفه تبعا ل -6

 االشراف  المعٌار  مسلسل 

 التخطٌط االستراتٌجً -2 
 القٌادة و الحوكمه  -6
 الجودة والتطوٌر -3

 ا.د/خالد صالح 

 ا. محمود دمحم

 اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة   -2 
 الجهاز االدارى  -6
 الموارد المالٌة والمادٌة  -3

 ا.د/عبٌر

 ا. محمود دمحم

 لٌمٌة االكادٌمٌة والبرامج التع -2 
 التدرٌس والتعلٌم  -6
 الطالب والخرٌجون  -3

 د / احمد حامد

 ا. عبدالرحمن

 البحث العلمى و االنشطه التعلٌمٌة  -2 
 الدراسات العلٌا  -6
 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البئٌة  -3

 د / احمد مبروك

 ا. عبدالرحمن

 

 

 يعتمد،،،                          المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                     

 عميد الكلية                                                                                     

                                                 عاطف دمحم خضر نصار/ .ما.د

 ا.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد                                                                       

 

 

 

 

 
 رسالت الوحدة

وخدهة هجتوع لالرتقبء بدور الكلية وتطىيرٍ الوستور لكسب ثقة الوجتوع وفقب  علويالتى تقىم بهب الكلية هي تعلين وبحث  كبفة األًشطة فياء هتببعة جىدة األد

 . تتسن ببلعدالة والشفبفية وإجراءاتلرسبلتهب وأهدافهب الوعلٌة وذلك هي خالل ًظن 


