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 رؤية المركز

دمنهور واحًدا من المراكز المتميزة في مجال  أن يكون مركز ضمان الجودة بجامعة
 ضمان جودة التعليم العالي.

 

 رسالة المركز
المستمر ؛ لكسب رضا المجتمع ، والتأهيل المستمر االرتقاء بجودة التعليم بكليات جامعة دمنهور ، ومتابعة عمليات التطوير والتحسين 

يئة العتماد البرامج التي تقدمها تلك الكليات ، وكذلك المراكز والوحدات التي تنضوي تحت إدارة الجامعة وفقًا للمعايير التي تتطلبها اله
جراءات تتسم باالستقاللية  والع  دالة والشفافية.القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل نظم وا 

 

 

 (1رقم ) جتماعامحضر 

 املجلس التنفيذى ملديرى وحدات ضمان الجودة املنعقد

 14/1/1019املوافق الثنين ايوم

********************** 

 -وبحضور كل من :

 

 مدير مركز ضمان الجودة أ.د/ نعمات محمد السيد 1

 نائب مدير مركز ضمان الجودة أ.د/ محمد محمدأبو على 1

 نائب مدير مركز ضمان الجودة د/ عبد الحميد عبد الونيس صقر 3

 "التمريضضمان الجودة"كلية   ةمدير وحد دعاء على الدمرداشد/   4

 "بكليةالزراعة"مديروحدةضمانالجودة مناملصطفىعبدالحميد/دا. 5

 " كليةالتربية" مديروحدةضمانالجودة اياتفوزىالدميرى /د 6

7 
 " كليةالاداب" مديروحدةضمانالجودة تيسيرمحمدشادى/ د

 " كليةالصيدلة" مديروحدةضمانالجودة طارقمحمودخليل/د 8

 "كليةرياضاالطفال" مديروحدةضمانالجودةنيابة عن  عمرو محمود محمود البنا/ أ 9
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 رسالة المركز
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 وتغيب عن الحضور               

 الاجتماعمدير مركز ضمان الجودة/ نعمات محمد السيد ةالدكتور  ةستاذلا  ةالسيد تافتتح

أ.د/ محمد محمد ابو على لتعيين ثم رحبت سيادتها  دوام التقدم والرقىلسيادتهم يةمتمن" بسم هللا الرحمن الرحيم"

 اول للمركز وتمنت له التوفيق فى منصبه الجديد كما أشادت سيادتها بانه اضافة للمركز 
ً
 .سيادته نائبا

 لاملوضوعات املدرجة بجدول لاعما ثم شرع املجلس فى نظر 

 

 
ً
 التصديق على الجلسة السابقة .: أوال

 11/21/2112بتاريخ التصديق على املحضر السابقتم :القرار 

جامعة سوهاج) الجامات العربية فى ضوء إتصاد املعرفة  –الاعالن عن مؤتمر مركز ضمان الجودة الاول  ثانيا:

 .4/1019/ 1-1وريادة الاعمال وضمان الجودة ( فى الفتره من 

 تم اعالن املؤتمر ملديري وحدات ضمان الجودة بالكليات القرار :

 

 "كلية  التجارة " وحدة ضمان الجودةمدير   راض ى السيدد/   1

 مدير وحدة ضمان الجودة " كلية العلوم" محمد عز العربد/ بتول  1

 "مدير وحدة ضمان الجودة "كلية الطب البيطرى  د/محمد عبد النبى العدل 3
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ةتحت حضور مدير مركزضمان الجودة امللتقي السابع ملديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات املصريالثا:ث

 بجامعة اسيوط . 13/11/1018رعاية اليئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يوم 

 -: أحيط املجلس علما وتم مناقشة محاور امللتقى وهى كاالتى:القرار 

  واستمرار التواصل مع مؤسسات التعليم العالى .تفعيل 

 . التعرف بمستحدثات نظام التقدم الالكترونى للهيئة 

  الرؤي والافكار والخبرات بين مؤسسات التعليم العالى فى مجال ضمان الجودة .تبادل 

 زيارة وحدات ضمان الجودة لالستفادة منها فى التحسين املستمر. عرض توصيات لجنة رابعا :

 مريضالت التالي حيث جاءت كليتيكالتقييم  بالجهد املبذول الذى ظهر أثناء زيارة الكليات وتمفريق الزيارة أشاد

 املستوى الثانى والاداب فى املستوى الاول وجاءت باقى الكليات  فى

 وعدم إستكمال ملف إدارة الجودة فى بعض الكليات  نقص  بعض ألادلة والشواهد  إلياحيث أشارو 

 تفا  على تحديد موعد زيارة ارر.ستالم نسخة ورقية من تقرير الزيارة وتم الاإتم : القرار

 عرض نسخة ورقية من انجازات املركز والوحدات للمراجعة النهائية . :خامسا

تم التنبيه على مديرى الوحدات على ارسال الانجازات مرة اررى والبد من اعتمادها من عميد الكلية القرار :

 وتتضمن رؤية ورسالة الوحدة.

 املحاضر.عرض انجازات وحدات ضمان الجودة بكليات جامعة دمنور من خالل سادسا : 

 التربية ( -الزراعة –التمريض –تم استالم انجازات وحدات ضمان الجودة التالية ) الاداب القرار:
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: مقترح ندوة بعنوان  "منظومة البحث العلمى والاسترا تيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية 
ً
سابعا

 الاسكندرية للتصنيف الدولي للجامعات." يقوم بها أ.د/ عصام خميس مستشار رئيس جامعة 1030املستدامة 

تم عرض الامر على معالى رئيس الجامعة وتمت موافقة سيادتة وتواصل تليفونيا مع أ.د/ عصام رميس               القرار: 

 لعقد الندوة.

 ايستجد من اعمالمو  

 

 
ً
من اجل الحصول  مقترح بخصوص وضع خطة تهدف الى تحديد املراحل والخطوات الاجرائية الضرورية:أوال

 على اعتماد برامج داخل الكليات .

 تم توزيع املقترح على مديرى الوحدات لالستفادة .القرار: 

 ظهراالواحدة والنصف نتهى الاجتماع فى تمام الساعةإحيث 

 

 

 مدير مركز ضمان الجودة
   

 أ.د/ نعمات محمد السيد
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