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 محضر اجتماع

 9201مبرديسوحدة ضمان الجودة عن شهر 

برئاسة  ماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودةتم عقد اجت 4/12/2019الموافق  ربعاءإنه في يوم األ  

د/ وليد شعبان  دعوة و المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة عاطف محمد خضر نصار/ .مد.أ

 حبشي.

 تية:تم مناقشة الموضوعات األ : أوال

 تشكيل فريق وحدة ضمان الجودة  -1

 الوظيفة االسم

 رئيس مجلس اإلدارة ا.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد

 المدير التنفيذي ا.د.م/ عاطف محمد خضر نصار

 عضو   عيد الحميد عبد صالح خالد/ د.م.ا

 عضو صابر شحاتة عبد الونيس /م.د.ا

 عضو سالم محمد محمد د/ يحي

 عضو بيومي عطية مضانر د/ شكري

 عضو يعقوب سعيد سامي/ ا

 عضو ناصر المطلب عبد محمد ا/ محمود

 عضو اإلبياري الحميد عبد/ ا

 القرار: تم عرض التشكيل علي مجلس الكلية.

نواب  3إختيار , استشاري وحدة ضمان الجودة  عيد الحميد عبد صالح خالد/ م.د.إختيار ا -2

 يحي/ الونيس , د عبد شحاتة صابر/ م.د.اوهما   دة ضمان الجودةللسيد المدير التنفيذي لوح

 .بيومي رمضان شكري/ سالم , د محمد محمد

 القرار: تم عرض األمر علي 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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 االداري . ISO 9001التقدم للحصول علي ال  -3

 القرار: تم عرض األمر علي مجلس الكلية.

 .وقاية, دواجن , انتاج نباتي()عرض موقف البرامج المتقدمة لإلعتماد -4

 لتوضيح أخر المستجدات في هذا األمر.تم مخاطبة األقسام العلمية  :القرار

 إستكمال ما تم انجازه ودراسة الوضع الحالي ووضع خطة مستقبلية. -5

كالتالي مع وضع في اإلعتبار التعامل مع  2019/2020القرار: وضع خطة عمل للعام الجامعي 

 ارئةالمستجدات الط

 2020/ 2019للعام الجامعي  عداد  لإلمتحاناتاإل . 

 .اإلهتمام بالنواحي التنظيمية والتجميلية بالكلية 

   السعي في  الحصول عليISO 9001  واإلستعانة بخبير لإلعتماد اإلداري للكلية اإلداري. 

 موقع الكلية ووضعها علي   عمل إستبيان للطالب وذلك لقياس رضا الطالب عن العملية التعليمية

 .ومنتدي الكلية علي صفحات التواصل اإلجتماعي

 مع  ( النبات وقاية, الدواجن, البساتين) أقسام برامج بإعتماد متابعة وإستكمال الملفات الخاصة

 .تحديد تاريخ ووقت محدد لإلنتهاء من هذا األمر

 .تنظيم ورش العمل للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

  مدير مسئول وحدة التدريب و ورش العملاختيار. 

  إختيار ثالثة  نواب للسيد المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية ,كذلك  إختيار إستشاري

 الجودة  للمراجعة الداخلية للملفات الخاصة باإلعتماد.

 أعضاء فريق وحدة ضمان الجودة السابق علي الجهد المبذول في الفترة السابقة  تكريم السادة

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين المتعاونيين في األعمال الخاصة بوحدة ضمان  كذلك

 الجودة.

 اإلشراف الدوري علي كافة األنشطة التعليمية واإلدارية المتعلقة بنشاط وحدة ضمان الجودة. 

  عرض نتيجة مقرر دراسي لجميع مستويات الفرق الدراسة بالتنسيق مع السادة مسئوليMIS. 

 .تجديد وإستكمال ملفات المعايير األكاديمية 
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 .التنسيق مع وحدة القياس والتقويم بالكلية 

 .التنسيق مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية 

  السيد أمين الكلية.عرض تقرير شهري عن الكلية وصيانتها بالتنسيق مع 

 .تفعيل القرار الخاص بمنع التدخين داخل الكلية وطرق سداد الغرامة 

  تدريب الموظفين علي نظامMIS  .و إدخال كافة البيانات التي تخص أداء الكلية 

 .البدء في رقمنة الكلية 

 .عقد إجتماع للسادة مديري المعايير األكاديمية دوريا 

 الكلية أداء علي طارئة مستجدات أي مع التعامل 

 

  :   رابعا : ما يستجد من أعمال

 ال يوجد

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                               يعتمد,

 عميد الكلية                                                                                     

 يد السيد عبد الحميدا.د/ عبد الحم                                      نصار خضر مدمح عاطف/ م.د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 وإجراءاتلكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلنة وذلك من خالل نظم 


