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 محضر اجتماع

 2020 فبرايروحدة ضمان الجودة عن شهر 

 

 

 السيد برئاسةتم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة  5/2/2020الموافق  إنه في يوم األربعاء  

عن رإعتذ و الجودة ضمان لوحدة التنفيذي المدير نصار خضر محمد عاطف/ المساعد الدكتور االستاذ

 .المطلب عبد محمود/  السيد وصالح عبد الحميد , ا.د/ يحيي محمد سالم  ا.د.م/ خالد الحضور 

 

 .5/1/2020 تماع السابق المنعقد يوم األحد : التصديق علي محضر اإلجأوال 

 القرار : الموافقة.

 : تم مناقشة الموضوعات التالية . ثانيا

 

 .عمران جمال/ د.أ السيد من إرسالها تم التي لألكواد طبقا الكلية مبني رقمنة -1        

 متابعة األمر. القرار:

 

 .األكاديمي االرشاد دليل وتجديد مراجعة -2

واالستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون عميد الكلية االستاذ الدكتور عرضه علي السيد  :القرار

 .تإلبداء أي مالحظا التعليم والطالب واالستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 

 رؤية الوحدة

 . زراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية ال
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 (. النبات   وقاية, الدواجن, البساتين) أقسام برامج بإعتماد متابعة وإستكمال الملفات الخاصة -3         

 عبد محمود/ والسيد يعقوب سعيد سامي/  السيد تكليف ا.د.م/ صابر شحاتة عبد الونيس و :القرار

 عبد صالح خالد/ م.د.بمتابعة برنامج الوقاية , ا.د.م/ عاطف محمد خضر نصار و ا المطلب

الحميد بمتابعة برنامج اإلنتاج النباتي , د/ يحيي محمد سالم و د/ شكري رمضان بيومي بمتابعة 

 برنامج الدواجن.

 تجديد بيانات دليل أعضاء هيئة التدريس. -4

 .مخاطبة السادة رؤساء االقسام إلستكمال البيانات :القرار

علي ( التعليمية للمؤسسات أهميتها و الجودة لياتمسئو)البدء في إجراءات عقد ورشة عمل  -5

 إستشاري رئيس جامعة دمنهور ألعمال الجودة.  أن يكون المحاضر بها أ/ محمد عبيد

 .26/2/2020تكون يوم األربعاء    بحيثالكلية  مجلس علي األمر علي عرض: القرار

 واإلداريين. عرض خطة التدريب للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -6

 تكون كاألتي: أن علي الكلية مجلس علي األمر علي عرض: القرار     

 

 اليوم المحاضر ورشة العمل

 26/2/2020 ا/ محمد عبيد التعليمية للمؤسسات أهميتها و الجودة مسئوليات

 الموارد المالية

 توصيف المقررات

 د/ يحيي سالم

 أبوكيلة عماد/د

25/3/2020 

 29/4/2020 د/خالد صالح إدارة الجودة والتطوير

 27/5/2020 د/عاطف خضر المعايير األكاديمية

 24/6/2020 ا/سامي يعقوب المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 د/شكري رمضان والخريجون التعليم والتعلم / الطالب

 ا/ محمود عبد المطلب

29/7/2020 

 26/8/2020 د/عاطف خضر الذاتية القيادة والحوكمة / السيرة
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 23/9/2020 د/ صابر شحاتة العليا البحث العلمي واألنشطة العلمية / الدراسات

 28/10/2020 د/شكري رمضان اإلداري الجهاز

 25/11/2020 د/عماد أبوكيلة المراجعة الخارجية لإلعتماد األكاديمي

 30/12/2020 د/عاطف خضر أعضاء هيئة التدريس

 27/1/2021 د/خالد صالح ةالدراسة الذاتي

 

 . ال يوجد   :: ما يستجد من أعمال ثالثا

 

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد,

 عميد الكلية                                                                                     

                                                 عاطف محمد خضر نصار/ .ما.د

 ا.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رسالة الوحدة

وخدمة مجتمع لالرتقاء بدور الكلية وتطويره المستمر لكسب ثقة المجتمع وفقا  علميالتى تقوم بها الكلية من تعليم وبحث  كافة األنشطة فياء متابعة جودة األد

 . تتسم بالعدالة والشفافية وإجراءاتها وأهدافها المعلنة وذلك من خالل نظم لرسالت


