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 محضر اجتماع

 2020يويولوحدة ضمان الجودة عن شهر 

 (Zoom) اإللكترونية المنصة بواسطة

تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة برئاسة  11/7/2020الموافق  السبتإنه في يوم   

حضور السادة أعضاء  و المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة عاطف محمد خضر نصار/ .مد.أ

 مان الجودة. وحدة ض

 .10/6/2020 الموافقالتصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األربعاء  :أوال 

 القرار : الموافقة.

 : تم مناقشة الموضوعات التالية . ثانيا

 .2019/2020 الجامعي للعام الكلية إنجازات ملف من اإلنتهاء . 1

 عرضه علي مجلس الكلية إلعتماده. إحاطة والقرار:

 عن دمنهور جامعة - الزراعة بكلية التدريس هيئة اعضاء استبيان من اإلنتهاء . 2         

 .أونالين والدراسة األبحاث    تجربة

 . وعرض النتائج والمقترحات علي مجلس الكلية إلتخاذ الالزم إحاطة القرار:             

 األبحاث تجربة عن هوردمن جامعة - الزراعة  كلية لطالب استبيان من . اإلنتهاء3

 .أونالين والدراسة

 . الالزم إلتخاذ الكلية مجلس علي والمقترحات النتائج وعرض إحاطة: القرار

 

 

 رؤية الوحدة

 . ها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيل
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 الدراسات وطالب التدريس هيئة أعضاء للسادة األول الكلية مؤتمر بمقترح . التقدم4

 نظرا اونالين لعاما هذا المؤتمر يعقد ان علي,دمنهور جامعة الزراعة كلية أبناء من العليا

 المؤتمر من القادمة الدورات تعقد ان على( كورونا فيروس انتشار) االستثنائية للظروف

 . الكلية بمبني

 عرض المقترح علي مجلس الكلية إلتخاذ الالزم.: القرار

 .الحكومي التميز لجائزة الكلية ملف تجهيز لجنة . تشكيل5

 إحاطة: القرار

 

  :   رابعا : ما يستجد من أعمال

 ال يوجد

 

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد,

 عميد الكلية                                                                                     

                                                 صارن.م/عاطف محمد خضر ا.د

 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

 . تتسم بالعدالة والشفافية وإجراءاتالل نظم لكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك من خ


