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 محضر اجتماع

 2020أغسطسوحدة ضمان الجودة عن شهر 

 (upWhats) اإللكترونية المنصة بواسطة

تم عقد اجتمءع مجلس إدابرة وحدة ضمءن الجودة عبرئءسة  12/8/2020الموافق  برعاء األإنه في يوم   

حدة حضوبر السءدة أعضء  و و المديبر التنفيذي لوحدة ضمءن الجودة عءطف محمد خضبر نصءبر/ .مد.أ

 مءن الجودة. ض

 .11/67/2020 الموافق لسبتالتصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم ا :أوال 

 القبرابر : الموافقة.

 

 : تم مناقشة الموضوعات التالية . ثانيا

 الجامعي للعام الكليةحانات واالبحاث المنعقدة او المقدمه من طالب متتابعة تقارير أعمال االم . 1

2019/2020. 

 .تءذة الدكتوبرة وكيل الكلية لشئون التاليم والطالبطلب التقءبريبر من االس القبرابر:

قبل بداية العام الدراسي مع  2020لطالب الدرسات العليا للعام بالمؤتمر العلمي متابعة العمل . 2

 سات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون الدراالدكتور  ةاالستاذ

 .احءطة: لقبرابرا

خالل  2020للعام ع )الخريجين( مستوي الرابلطالب الالمؤتمر العلمي ي انعقاد علعمل متابعة ال. 3

 التعليم والطالب وكيل الكلية لشئونالدكتور  ةمع االستاذبر شهر سبتم

 احءطة: القبرابر

 

 

 

 رؤية الوحدة

 . دالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
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مع السادة االفاضل أعضاء  2021/2025اد الخطة االستيراتيجية للكلية متابعة العمل علي اعد. 4

 ساعد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية االستاذ المقبل االستاذ الدكتور عميد الكلية ولمشكلة من اللجنة ا

 إحءطة: القبرابر

 

  :   : ما يستجد من أعمال ثالثا

 ال يوجد

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد,

 عميد الكلية                                                                                     

                                                 صارن.م/عاطف محمد خضر ا.د

 السيد عبد الحميد يدا.د/ عبد الحم                                                                       

 

 

 

 

 

 

 رسالة الوحدة

مجتمع لالرتقاء بدور الكلية وتطويره المستمر  وخدمة علمي التى 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 


