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 محضر اجتماع

 2020 مارسوحدة ضمان الجودة عن شهر

 

 

 االستاذ السيد ,برئاسة تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 4/3/2020الموافق  إنه في يوم األربعاء  

 مصطفي حسين عبد الشافيودعوة ا/ الجودة ضمان لوحدة التنفيذي المدير نصار خضر محمد عاطف/ المساعد الدكتور

 .الوحدة الحسابية بالجامعة لمناقشة أسباب عدم صرف المستحقات المالية لوحدة ضمان الجودة بالكليةقسم ب

 .5/2/2020: التصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األربعاء أوال 

 القرار : الموافقة.

 : تم مناقشة الموضوعات التالية . ثانيا

 واإلعتماد الجودة نظم تطبيق خالل من الزراعة لكلية المؤسسية القدرات ورفع تطوير)  عمل ورشة عقد -1        

 الجامعة رئيس إستشاري عبيد محمد األستاذ المحاضر بأن علما,  1/3/2020 الموافق األحد يوم وذلك(  الدولي

 .اإلعتماد و للجودة

 إحاطة القرار:

 بها المحاضر و 25/3/2020 األربعاء  يوم وذلك( المقررات توصيف)  عمل ورشة عقد اإلعالن عن -2

 .كيلة أبو فاروق عماد/  المساعد الدكتور االستاذ السيد

 إحاطة. :القرار

 

 

 رؤية الوحدة

 . ا لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيله
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حضور السيد االستاذ الدكتور المساعد/ عماد فاروق أبوكيلة والسيد الدكتور/ سامح سعيد يعقوب دورة جائزة  -3         

 .كممثل عن كلية الزراعة جامعة دمنهوروإستالم شهادات  مصر للتميز الحكومي       

 إحاطة. :القرار

 .كلية الزراعةلمعايير الجودة  ب تشكيل لجنة للمراجعة الداخية -4

 تشكيل اللجنة برئاسة السيد الدكتور المساعد/ خالد صالح عبد الحميد :القرار

فوزي عبد  عماد/ م.د.أ, وعضوية ا.د.م/ صابر شحاتة عبد الونيس , أ.د.م/ عماد فاروق أبو كيلة و

 .العاطي 

 ثبات موقف البرامج العلمية المتقدمة لإلعتماد . -5

 لمعايير الداخية لمراجعةا لجنةتقوم , بحيث األكاديمي لإلعتماد المتقدمة لألقسام فني دعم إجتماع عقدالقرار: 

ألي برامج أخري باإلجتماع بأعضاء هيئة التدريس بكل برنامج مع فتح الباب  الزراعة بكلية  الجودة

 :تريد اإلعتماد وفقا الجدول األتي

 22/3/2020 برنامج إنتاج الدواجن

 5/4/2020 برنامج وقاية النبات

 19/4/2020 اإلنتاج النباتيبرنامج 

 

 .عمران جمال/ د.أ السيد من إرسالها تم التي لألكواد طبقا الكلية مبني رقمنة تسليم أكواد -6

 القرار: إحاطة.

ا/مصطفي حسين عبد الشافي بقسم الوحدة الحسابية بالجامعة لمناقشة أسباب عدم صرف المستحقات دعوة  -7

 .المالية لوحدة ضمان الجودة بالكلية

القرار: تم مناقشة األمر وتبين أن األمر راجع إلي ضعف الموارد المالية بالكلية مع التعهد باإللتزام بصرف المبالغ 

 المخصصة في أقرب فرصة. 
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  .: ما يستجد من أعمال ثالثا

عرض مقترح بتشكيل لجنة إستشاري الجودة بالكلية وذلك لتسهيل عمليات فهم أساسيات الجودة من أصحاب - 1

لألهمية القصوي وذلك الخبرة بالكلية واإلستفادة من سيادتهم في جذب إهتمام شباب أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

  .ة التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع وإعتماد البرامجإلتباع معايير الجودة في العملي

 

 عرض األمر علي السيد عميد الكلية علما بأن المقترح كاألتي: القرار

 ا.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد ا.د/ سعيد محمد جبر

 عباسيا.د/ مصطفي عبداللطيف  ا.د/ زكريا محمد  الزرقا

 يد الكورانيا.د/ أحمد الس ا.د/ حامد مرسي زينة

 ا.د/ إبراهيم نصار نصار

 

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد,

 عميد الكلية                                                                                     

                                                 عاطف محمد خضر نصار/ .ما.د

 د.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميا                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 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 وإجراءات ل نمم لرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك من خال


