
 

 مصر 59ص ب  محافظة البحيرة –دمنهور  – الزراعي يةاإلسكندرطريق القاهرة  –مجمع الكليات باألبعادية 

Alabbaadiya campus – Cairo Alex agricultural road - Damanhour – Albeheira – P.O. Box 59 Egypt 

Fax - (045) 3282623 / TEL - (045) 336 9850 

 

 

 محضر اجتماع

 وحدة ضمان الجودة عن شهر نوفمبر2019

  تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة وذلك 5/11/2019الموافق  ثالثاءإنه في يوم ال  

 السادة دعوة و المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة الحميد عبد مصطفي منال/ د.أ فى حضور

 لمناقشة( النبات وقاية,  اإلنتاج النباتي ,الدواجن) يةالتال العلمية البرامج األقسام رؤساء

,د/فيروز أحمد عبد المالك مدير وحدة  بسيادتهم الخاصة العلمية البرامج توصيف ومتابعة

 .تكنولوجيا المعلومات بالكلية

 .29/9/2019 الموافق األحداإلجتماع السابق المنعقد يوم  : التصديق علي محضرأوال 

 .ة.القرار : الموافق

 ا : تم مناقشة الموضوعات التالية .ثاني

 أعضاء للسادة وذلك(  للطالب الكتروني اختبار عمل كيفية) عمل ورشة عقد عن التنويه - 1

 .بالكلية التدريس هيئة

ويوم األحد  19/11/2019التنويه عن عقد ورشة العمل يوم الثالثاء الموافق  :القرار

24/11/2019  

د البرامج العلمية وتوزيع المتبقي علي السادة أعضاء هيئة التدريس متابعة ملفات اعتما -2

 باألقسام المتقدمة لإلعتماد.

 :  كالتالي  توزيعتم توضيح ماتم انجازه وال :القرار

 

 

 

 

 رؤية الوحدة

 . ور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنه
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 قسم الدواجن قسم اإلنتاج النباتي قسم وقاية نبات المعيار

 ا.د/ انتصار ابراهيم  الجهاز اإلداري

 د/ يحيي سالم

 د/وليد الطحاوي الكناني د/رامي

 

 د/عمرو هيكل د/سالمة عسكر الموارد المالية

 د/ يسري سالمة

 د/علي الشافعي

 د/ أسماء النجار د/أميرة خميس د/خالد صالح إدارة الجودة والتطوير

 د/يحيي أحمد د/مني عبد الرسول المعايير األكاديمية

 د/ابراهيم ابو السعد

 ا/ سامي يعقوب

 يد/وليد الطحاو

 ا/مي نمير

 د/سعيد عطية  د/شكري رمضان البحث العلمي واألنشطة العلمية

 د/محمد الدكروري

 د/صابر عبد الونيس

 د/عالء رشدي د/ابراهيم عدس الدراسات العليا

 د/ابراهيم صالح

 الونيس عبد صابر/د

 د/ وليد حبشي د/منيع مبروك د/غنيم عامر التعليم والتعلم

 د/ وليد حبشي د/منيع مبروك د/ ضياء الحبشي الطالب والخريجون 

 د/وليد الطحاوي د/ايمان سويدان د/عاطف خضر القيادة والحوكمة

 

 د/جيهان ابراهيم أعضاء هيئة التدريس

 د/سوسن الشامي

 د/علي الشافعي د/ساري حسن

المشاركة المجتمعية وتنمية 

 البيئة

 د/ أسماء النجار د/أميرة عثمان د/ محمود غزالن
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 ال يوجد :   رابعا : ما يستجد من أعمال

 

 

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد,

 عميد الكلية                                                                                     

                                                 ا.د/ منال مصطفي عبد الحميد

 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 وإجراءاتة وذلك من خالل نظم لكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلن


