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 محضر اجتماع

 2020 مايووحدة ضمان الجودة عن شهر 

 (Zoomعبر المنصة اإللكترونية )

 

 السيد برئاسةتم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة  20/5/2020الموافق  إنه في يوم األربعاء  

تور المساعد/ عاطف محمد عبد الحميد السيد عبد الحميد عميد الكلية , والسيد االستاذ الدك/  الدكتور االستاذ

 وذلك بحضور جميع أعضاء . الجودة ضمان لوحدة خضرنصار المدير التنفيذي 

 : تم مناقشة الموضوعات التالية . أوال

 

 )تداعيات فيروس كورونا ( عرض إنجازات وحدة ضمان الجودة أثناء الفترة الماضية -1

 لى استفسارات الطالب املشاركة مع ادارة الكلية لوضع نموذج االبحاث والرد ع -

  telegram.تم انشاء مجموعة لكل مستوي دراس ي علي برنامج تلجرام  -

 formsمة  الةالا املشةاركة  ةي  microsoft forms برنةامج لفةات علةياملرفةع كيفيةة علي  الكلية باملستويات الثالثتدريب طالب  -

 .ةم  طالب الكلي %٧٥ذي  تم تدريبهم أكثر م  الب الطعدد الكان و مشايهه لتلك التي سيتم استخدامها لرفع ابحاثهم 

الرئيسة ي ا.د. ماةطفا السةعدنا  فاجراء فعاليات مناقشة رساله الدكتوراة لطالب بقسةم االقتاةاد الارا ةي واملشةر تسهيل  -

ولقد استغرقت املناقشة حوالي الةثالث  القاهرة –ومساعدة لجنة املمتحنين م  مرس ي مطروح  zoomوتم استخدام برنامج 

 .اعاتس

 .املطالبة م  مركا ضمان الجودة تقديم مقترح عقد االتبارات السنة النهائية يكون االتبارا الكترونيا بالكامل -
 

        

 رؤية الوحدة

 . دالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
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 وألية  األكاديمية اإليميالت طريق عن(   teams)  مجموعات على العلمية السمينارات عقد مقترح-2 

 .به العمل

 : علي السيد وكيل الكلية للدراسات العليا كالتالي سيمناراآللية المقترحة لعقد التم عرض  القرار:

 

/ مجموعة تضم جميع أعضاء  يقوم املشرف املقترح على الخطة برفع املوضوع املقترح على موقع -1

 القسم. 

( تضم  كل أعضاء مجلس القسم teamsيقوم أمين السيمنار أو مقرره  بإنشاء مجموعة على برنامج )  -2

العليا والاصة األستاذ الدكتورة / وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا  وأعضاء لجنة الدراسات

والبحوث ، وكذلك معالي األستاذ الدكتور عميد الكلية بحيث تتمك  إدارة الكلية ممثلة  ي العميد 

 والوكيل م  متابعة السيمنارات بطريقة رسمية .

 إلى فريق السيمنار بكل قسم لتسهيل العمل إلكترونيا .  itيضاف أحد أعضاء  -3

وتحديد موعد االنعقاد ، وتوجيه الدعوة لألعضاء ع    teamsيتم رفع الخطط البحثية على موقع -4

 طريق املقرر .

يتم تسجيل السيمنار صوتيا وإثبات التعديالت بطريقة صوتية / كتابية على أن يشارك كل أعضاء   -5

نار بالحضور على األقل، ويفتح باب الحضور مل  أراد م  الارج القسم لو كان القسم بأعماا السيم

 الحضور ميسورا بالطريقة اإللكترونية .

للحضور والتعلم   teamsالدكتوراه ( على جروب  –إمكانية إضافة طالب الدراسات العليا ) املاجستير  -6

 م  املناقشات .

السيمنار  للتأكد م   التعديالت املمكنة التي أقرها يتم تسليم الخطة بعد إجراء التعديالت ملقرر  -7

 املشرف لرفعها ملجلس القسم .

 .يرفع املقرر تقريرا مرفقا باملوضوعات واملناقشات ملجلس القسم يكون بديال ع  مضبطة السيمنار -8
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 د,المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتم

 عميد الكلية                                                                                     

                                                 عاطف محمد خضر نصار/ .ما.د

 حميد السيد عبد الحميدا.د/ عبد ال                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رسالة الوحدة

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

 . تتسم بالعدالة والشفافية وإجراءاتلرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك من خالل نظم 


