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 محضر اجتماع

 2020 ينايروحدة ضمان الجودة عن شهر 

 

 

تم عقد اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة. برئاسة  5/1/2020الموافق  األحدإنه في يوم   

المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة عاطف محمد خضر نصار / المساعد السيد االستاذ الدكتور

و إعتذار السيد / سامي سعيد يعقوب و السيد / محمود  مشاحيت ودعوة السيد الدكتور / السيد محمد

 عبد المطلب.

 

 .9/12/2019أوال : التصديق علي محضر اإلجتماع السابق المنعقد يوم األربعاء أوال : 

 القرار : الموافقة

 : تم مناقشة الموضوعات التالية .ثانيا

لذي أقامه مركز وحدة ضمان الجودة المشاركة في مؤتمر) نحو طالب مبدع ومبتكر( بمشروعين وا -1

 والتكريم نظير المشاركة.  18/12/2019بجامعة دمنهور وذلك يوم 

 إحاطة.القرار: 

 بوحدة العمل وورش التدريب وحدة إستشاري بعمل  مشاحيت محمد السيد/  الدكتور السيدب اإلستعانة -2

 التدريس هيئة أعضاء للسادة دريبيت وبرنامج عمل خطة مع تكليفه بوضع الزراعة بكلية الجودة ضمان

 واإلداريين المعاونة والهيئة

 عرض األمر علي مجلس الكلية. القرار:        

 

 رؤية الوحدة

 . أهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمنهور ، وت
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 إعداد وثيقة القواعد المنظمة لإلمتحانات. -3

 .عرض األمر علي مجلس الكليةالقرار: 

 إلكترونيا. البدء في إعداد استبيانات كاملة خاصة بالعملية التعليمية والرضا الوظيفي -4

 القرار: إحاطة.

 .العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل الدكتور السيد مع بالتنسيق العليا الدراسات دليل إعداد في البدء -5

 .إحاطة: القرار

      qa.unit@agr.dmu.edu.egااليميل الرسمي لوحدة ضمان الجودة  -6

 .إحاطة :القرار

 

 : ال يوجد.ثالثا : ما يستجد من أعمال 

 

 

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد,

 عميد الكلية                                                                                     

                                                 عاطف محمد خضر نصارا.د/ 

 ا.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد                                                                       

 

 

 

 
 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 وإجراءاتمن خالل نظم لكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك 
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