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 حمضر اجتماع جملس إدارة

 وحدة ضمان اجلودة بكلية الزراعة

 2/11/2016) بتاريخ 82جلسة رقم ( 
الحادية فى تمام الساعة 2016 /11 / 2 الموافق  اإلثنيناجتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة يوم 

 شعالن - مدير وحدة  ناجىبرئاسة:السيد أ.د/ ياسر مختار الحديدي - عميد الكلية والسيد أ.م.د/ أمير محمدعشر
ضمان الجودة، و حضور كل من: 

  أ.د/ يحيى على الشناوي زهران- 1
   شبانة نور الدينأ.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 
الطالبة/ فاطمة محمد مصطفى 

 

 

Uو قد تولى أمانة الجلسةU:أ.م.د/ رانيا إبراهيم الجمال 
U:و قام بأعمال سكرتارية المجلسUأ / ريهام أحمد عطية غازي 

افتتح المجلس السيد أ.د/ ياسر مختار الحديدي - عميد الكلية و رحب سيادته بالسادة الحضور فى بداية 
 شعالن - مدير وحدة ضمان الجودة  ناجىاالجتماع متمنياً لهم دوام التوفيق، ثم عرض السيد أ.م.د/ أمير محمد

الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجلسة كما يلى: 
U:الموضوع األولU .التصديق على محضر الجلسة السابقة 
U :القـــــــــــــــرارUمع متابعة ما تم تنفيذه من قرارات فى المجلس السابق.  صدق المجلس على محضر الجلسة السابقة  
U:الموضوع الثانىU ألف جنيه من موارد الكلية الذاتية 25بخصوصدعم إدارة الكلية لوحدة ضمان الجودة بتخصيص مبلغ 

  مما يساعد الوحدة على ممارسة أنشطتها المختلفة.2016/2017خالل العام الجامعى  
U :القـــــــــــــــرارU.وافق المجلس 
Uلثالموضوع الثا:U قيام ممثلى وحدة ضمان الجودة فى مجالس القطاعات المختلفة بمتابعة تنفيذ متطلبات الجودة على

 مستوى القطاعات المختلفة و ذلك بالتعاون مع السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية المختص.
U:القـــــــــــــــرارUوافق المجلس 
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U:الموضوع الرابعU إعتماد الجدول الزمنى للمراجعة الداخلية لألقسام العلمية بالكلية تحت إشراف السيد  الدكتور
محمد حسن عبد العزيز رئيس قسم المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة و الفريق المعاون 

 على النحو التالى:
بنود المراجعة تاريخ الزيارة القسم العلمى م 
وجود الخطة البحثية للقسم للعام الجامعى  )١ 3/12/2016السبت  النبات الزراعى  1

 طبقًا للنموذج الوارد 2016/2017
، وتقرير عن الخطة بالعالقات الثقافية

 .2015/2016البحثية للعام الجامعى 
الجداول الدراسية للعام الجامعى  )٢

 معلقة على حجرات السادة 2016/2017
أعضاء هيئة التدريس متضمنة مواعيد 
المحاضرات، الساعات المكتبية الخاصة 

 ساعات)، اإلرشاد األكاديمى 3بكل مقرر (
و األشراف على الرسائل (ساعتين لكل 

 طالب).
جدول السمنار للعام الجامعى  )٣

  بالقسم .2016/2017
 ملفات البرامج التعليمية. )٤
 ملفات المقررات. )٥
 ملف التدريب الصيفى . )٦
ملف الخطط السنوية للسادة أعضاء هيئة  )٧

 و 2016/2017التدريس للعام الجامعى 
التقارير السنوية لسيادتهم للعام الجامعى 

2015/2016. 
ملف أنشطة القسم ( المؤتمر السنوى ،  )٨

الندوات، ورش العمل، عدد الرسائل التى 
تم مناقشتها، عدد المشاريع البحثية و 

 غيرها....).
المعامل البحثية.  )٩

أمراض النبات  2
الميكروبيولوجيا الزراعية  3
 5/12/2016اإلثنين الحشرات اإلقتصادية  4
الحيوان الزراعى  5
 7/12/2016األربعاء المبيدات  6
المحاصيل  7

 
 10/12/2016السبت إنتاج الحيوان  8
 إنتاج الدواجن 9

اإلرشاد الزراعى والمجتمع  10
 الريفى

 12/12/2016اإلثنين 

 اإلقتصادالزراعى 11
 14/12/2016األربعاء  الصناعات الغذائية 12
 األلبان 13
 17/12/2016السبت  األراضى 14
 الكيمياء الزراعية 15
 19/12/2016اإلثنين  الوراثة 16
 الخضر والزينة 17
 الفاكهة 18
 21/12/2016األربعاء  الهندسة الزراعية 19

 

U:القـــــــــــــــرارUوافق المجلس 
U:الموضوع الخامسU بخصوص وضع جدول زمنى لالنتهاء من إعداد الخطة االستراتيجية الجديدة للكلية، علمًا بأن 

 .2015 ديسمبر 31خطة الكلية االستراتيجيةانتهتفى 
U:القـــــــــــــــرارU 31أفاد السيد الدكتور رئيس قسم التخطيط االستراتيجيبأنه سوف يتم االنتهاء من إعداد الخطة 

 31 حتى 2015 ديسمبر 31 ، و أنه سوف يتم إعداد خطة مرحلية عن الفترة من 2016ديسمبر 
 .2016ديسمبر 

U:الموضوع السادسU تشكيل فريق لتحديث دراسة الـ NORMAS 2016/2017 الخاصة بالكلية خالل العام الجامعى 
 برئاسة الدكتور محمد حسن عبد العزيز.
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U:القـــــــــــــــرارU وافق المجلس على تكليف السيد الدكتورمحمد حسن عبد العزيز و الفريق المعاون على أن ينتهى
 من الدراسة فى نهاية العام الجامعى المذكور.

U:الموضوع السابعU بخصوص قيام أعضاء المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بمراجعة كنترول المستويات 
المختلفة على مستوى مرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا طبقًا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة 

 التعليم و اإلعتماد.  
Uالقـــــــــــــــرار:U وافق المجلس و يتم إعداد آلية لذلك بالتعاون مع كلمن السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون 

 التعليم و الطالب و السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.
U:الموضوع الثامنU.تعيين السيد الدكتور/ محمد سمير درويش أمين لوحدة ضمان الجودة  
Uالقـــــــــــــــرار :U.وافق المجلس 
U:الموضوع التاسع U 2016/2017 بخصوص تعيين ممثل عن الطالب فى مجلس إدارة الجودة خالل العام الجامعى. 
Uالقـــــــــــــــرار :U.وافق المجلس على تعيين الطالب إبراهيم شوقى محمد نائب رئيس إتحاد الطالب بالكلية 

 
 وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً 

 مديروحدةضماناجلـودة أمني الس                              

 

 أمري حممد ناجى شعالن/ دم..أرانياإبراهيماجلمال                                         / د.م.أ


