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 إدارةجملس حمضر اجتماع 
 وحدة ضمان اجلودة بكلية الزراعة

 9/3/2016بتاريخ  (74)جلسة رقم 
فم  مممنأل اجعمنال اجيندممل  1026/ 3/  9اجمةافم  اجتمع مجلس إدارة وحدة ضممن  اججمةدة ممةأل اعرء من  

ممدم   -/ .مدم  ميممد الم    .دألد دامدمد اجللدمل واجعمدد  - اجيدممد اجعمدد .دد/ من م  ماتمنر  :اشم  بمحنحنب ء سن مل

 حضةر كل من:و ، وحدة ضمن  اججةدة

  زهران الشناويأ.د/ يحيى على  -1

  شبانة نور الدين أ.د/ / ياسر محمد -2

  أ.د/ عادل حسن عبد السالم -3

4- 

5- 

6- 

 أ.د/ محمد على محمد شطا

 أ.م.د/ رانيا إبراهيم الجمال 

 أ/ محمد فاروق محمد عبد السالم

 

7- 

8- 

 م/ محمد نجاح إبراهيم

 مصطفى/ فاطمة محمد الطالبة
 

 

 أ.م.د/ رانيا إبراهيم الجمال :و قد مةج  .مننل اججلعل

 غازيأ / ريهام أحمد عطية  و قنأل ءأامنل  ل منرمل اجمجلس:

و رحب سيادته بالسادة الحضور فى بداية  عميد الكلية - الحديديالسيد أ.د/ ياسر مختار افتتح المجلس 

 مدير وحدة ضمان الجودة -شعالن  ناجى السيد أ.م.د/ أمير محمداالجتماع متمنياً لهم دوام التوفيق، ثم عرض 

 أعمال الجلسة كما يلى: الموضوعات الواردة بجدول

 التصديق على محضر الجلسة السابقة. اجمةضةع اعول:

 المجلس السابق.  مع متابعة ما تم تنفيذه من قرارات فى المجلس على محضر الجلسة السابقة دقص اجقـــــــــــــــ ار: 

بشأن قيام السيد الدكتور/ مدير مكتب متابعة الخريجين بتوزيع استبيانات لقياس رأي منظمات اجمةضةع اجثنن : 
  .سوق العمل في مستوي الخريج

 وافق المجلس.  ار:ـــــــــــــــاجق

السيد الدكتور/ مدير مكتب متابعة بشأن قيام كل من السيد الدكتور/ مدير مكتب وحدة التدريب و جث: اجمةضةع اجثن
 الخريجين تصميم برامج تدريبية تؤهل الخريج لمتطلبات سوق العمل.

 وافق المجلس.  ار:ــــــــــــــــاجق

توزيع استبيانات لقياس رضا برئيس قسم القياس والتقويم بوحدة ضمان الجودة  بشأن قياماجمةضةع اج اءع: 
 والتحويل وأساليب التعليم والتعلم.الطالب عن سياسة القبول 

 وافق المجلس. اجقـــــــــــــــــ ار: 
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األقسام العلمية بوضع آلية لالستفادة  والسادة رؤساءبشأن قيام السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية اجمةضةع اجانمس: 

 من الزيادة العددية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 وافق المجلس. اجقـــــــــــــــــ ار: 

ضع آلية لمكافئة السادة أعضاء هيئة التدريس بشأن قيام السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية بواجمةضةع اجعندس: 
 المتميز. األداءمقابل  والمدرسين المساعدينوالمعيدين 

 وافق المجلس. اجقـــــــــــــــــ ار:

رئيس قسم القياس والتقويم بوحدة ضمان الجودة بتوزيع استبيانات بشأن قيام السيد الدكتور  اجمةضةع اجعنءع:
تحسن التسهيالت مدى  واإلداريين عن والهيئة المعاونةلسادة أعضاء هيئة التدريس ا رضالقياس 

 المادية وظروف العمل.
 وافق المجلس. اجقـــــــــــــــــ ار:

السيد الدكتور رئيس قسم القياس والتقويم بوحدة ضمان الجودة بتوزيع االستبيانات  بشأن قيام اجمةضةع اجثنمن:

 .الساعات المعتمدةلقياس رضا طالب الدراسات العليا عن برامج 

 وافق المجلس. اجقـــــــــــــــــ ار:
بشأن ربط ظهور نتيجة الطالب باستكمالهم لنموذج استبيان المقرر على نظام الفارابى حتى تستطيع   اجمةضةع اجتن ع:

 وحدة ضمان الجودة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة بناء على أراء الطالب.

 وافق المجلس. اجقـــــــــــــــــ ار:

السادة رؤساء الدوائر  والطالب بتكليفبشأن قيام األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم  اجمةضةع اج نال :

نواتج التعلم الواردة الطالب ل اكتساببما يحقق  2و  1العلمية بوضع خطة للتدريب الميدانى 

 .2و1 الميدانىبتوصيف التدريب 
 وافق المجلس. اجقـــــــــــــــــ ار:

الكلية بضرورة استيفاء الموضوعات  والسيد أمينعناية السادة وكالء الكلية  توجيهبشأن  اش : يندىاجمةضةع اج

حتى ال يؤثر ذلك بالسلب على  السابقةدارة مناقشتها خالل مجالس اإل والتى سبقالخاصة بسيادتهم 

  التقرير السنوى للكلية.

 وافق المجلس. اجقـــــــــــــــــ ار:

ضع آلية بو وتنمية البيئةبشأن قيام السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  اش : اجمةضةع اجثنن 
 .لتعريف المجتمع المحيط بالكلية وماهيتها

 وافق المجلس. اجقـــــــــــــــــ ار:

آلية لتسليم  والطالب بوضعبشأن قيام السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم  اجمةضةع اجثنجث اش :

 الكنتروالت.

 وافق المجلس. اجقـــــــــــــــــ ار:
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السيد اعتماد الجدول الزمنى للمراجعة الداخلية لألقسام العلمية بالكلية تحت إشراف بشأن  اجمةضةع اج اءع اش :
 المعاون لسيادته على النحو التالى: والفريق الدكتور/ محمد حسن عبد العزيز رئيس قسم المراجعة الداخلية بالكلية 

 بنود المراجعة تاريخ الزيارة القسم العلمي م

متابعة جوانب القصور فى مراجعة  (1 2/4/2016  السبت النبات الزراعى 1
 الفصل الدراسى األول.

وجود الخطة البحثية للقسم للعام  (2
طبقًا للنموذج  2012/2016الجامعي 

 الوارد بالعالقات الثقافية.
الجداول الدراسية للعام الجامعي  (3

، و أسماء طالب 2012/2016
معلقة على حجرات  اإلرشاد األكاديمى

 السادة أعضاء هيئة التدريس.
جدول السمنار للعام الجامعي  (4

 بالقسم . 2012/2016
 ملفات البرامج التعليمية. (2
 Blueملفات المقررات + نموذج  (6

print 
 ملف التدريب الصيفي . (7
ملف الخطط السنوية للسادة أعضاء  (8

هيئة التدريس للعام الجامعي 
 و التقارير السنوية 2012/2016

 .2012/2016لسيادتهم للعام الجامعي 
ملف أنشطة القسم ) المؤتمر السنوى ،  (9

 الندوات، ورش العمل، و غيرها....(.
 المعامل البحثية و قاعات التدريس (10

 أمراض النبات 2

 الميكروبيولوجيا الزراعية 3

 3/4/2016 حداأل االقتصاديةالحشرات  4

 الزراعيالحيوان  5

 4/4/2016 نثنيناإل المبيدات 6

 المحاصيل 7

 2/4/2016 ثالنثاءال إنتاج الحيوان 8

 إنتاج الدواجن 9

 6/4/2016 األربعاء الريفيوالمجتمع  الزراعياإلرشاد  11

 الزراعياإلقتصاد  11

 9/4/2016 السبت الصناعات الغذائية 12

 األلبان 13

 10/4/2016األحد  األراضي 14

 الكيمياء الزراعية 15

 11/4/2016األنثنين  الورانثة 16

 الخضر والزينة 17

 الفاكهة 18

 12/4/2016الثالنثاء  الهندسة الزراعية 19

 
مع خصم  ،%90متطلبات الجودة بحد أدنى ل األقسام المتميزة المستوفاة تقديرمع وافق المجلس   القـــــــــــــــرار:

لحين تعديل  % 72لمتطلبات الجودة بنسبة أقل من  الغير مستوفاة قساملأل اإلضافياألجر 
 مستوى األداء بها.

 ظه ا   و اجنصف  اجثنندل اش وقد انته  االجتمنع في ممنأل اجعنال 

 اجلـودة ضمان وحدة مدير                        أمني اجمللس                                          
 
 شعالنأمري حممد ناجى / دم..أاجلمال                                          إبراهيم رانيا/ د.م.أ
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