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 محضر اجتماع

 9201يونيووحدة ضمان الجودة عن شهر 

/ د.أتم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة. برئاسة  12/6/2019الموافق  إنه في يوم األربعاء  

إعتذار السيد عميد الكلية والسيد الدكتور /   و المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة الحميد عبد مصطفي منال

 د عدالن تامر  محم

 .8/5/2019: التصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األربعاء أوال 

 القرار : الموافقة.

 : تم مناقشة الموضوعات التالية .ثانيا

 متابعة توصيف مقررات الدراسات العليا .-1

تم إدراج المقررات التي لم يتم توصيفها حتي األن من مقررات إجبارية  القرار:

 .2019يونية  30وإعطاء مهلة لجميع األقسام بتسليمها قبل ية لجميع األقساموإختيار

تم عرض إحصائية استبيانات الطالب عن الفصل الدراسي الثاني عن العام الجامعي -2

 وفيه تم حصر جميع السلبيات التي ذكرها الطالب متمثلة في  2018/2019

 رغبة الطالب في تطوير المكتبة*

تنظيم الزيارات –المعدات  –المعامل  -المزارع –العملي -يدانيقصر التدريب الم*

 قلة التجهيزات واألجهزة الالزمة  –

 عدم وجود مكتب للدعم الطالبي والطالب المتعثرين*

 القرار:  إحاطة ورفع األمر الي مجلس الكلية.

 رؤية الوحدة

 . دالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
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 البرامج .إستكمال الملفات الخاصة بإعتماد  -3

دة ضمان الجودة بالجامعة وذلك بعمل زيارات تم اإلتفاق علي دعم وحالقرار: 

إسترشادية لوحدات ضمان الجودة بالكليات المختلفة وذلك للدعم الفني بخصوص 

 .إعتماد البرامج الخاصة بهم

  :   رابعا : ما يستجد من أعمال

تسليم نسخة من عرض الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بخصوص -1

 . ISO 9000/9001لإلعتماد  خطة الكلية

بأن كلية الزراعة لم تشترك به إحاطة ورفع األمر لمجلس الكلية  مع التنويه  القرار:

لحاجة الكلية الضرورية إلي إعتماد البرامج بالكلية نظرا لوجود أكثر من برنامج به وأن 

منوط بتنظيم األعمال اإلدارية وال يمت بصلة بإعتماد  ISO 9000/9001اعتماد 

 البرامج األكاديمية.

 

 بشأن وضع خطة تطويرية للكلية أسوة بالجامعات العالمية -2

 القرار : رفع األمر الي مجلس الكلية. 

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد,

 عميد الكلية                                                                                     

 ا.د/ منال مصطفي عبد الحميد                                                

 لسيد عبد الحميديد اا.د/ عبد الحم                                                                       

 

 
 رسالة الوحدة

وخدمة مجتمع لالرتقاء بدور الكلية وتطويره المستمر  علميعليم وبحث التى تقوم بها الكلية من ت كافة األنشطة فياء متابعة جودة األد

 . تتسم بالعدالة والشفافية وإجراءاتلكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك من خالل نظم 


