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 إدارةجملس حمضر اجتماع 

 وحدة ضمان اجلودة بكلية الزراعة

 ١٥/٢/٢٠١٧) بتاريخ  ٨٥جلسة رقم ( 
 الثانيةفى تمام الساعة  ۲۰۱۷/ ۲/  ۱٥الموافق   األربعاءاجتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة يوم 

مدير  -شعالن  ناجى / أمير محمددأ.م.عميد الكلية والسيد  - الحديديالسيد أ.د/ ياسر مختار  :برئاسةظهراً  عشر
 و حضور كل من:، وحدة ضمان الجودة

  زهران الشناويأ.د/ يحيى على  -۱
  شبانة نور الدين أ.د/ / ياسر محمد -۲
  أ.د/ عادل حسن عبد السالم -۳
٤- 
٥- 
٦- 

 أ.د/ محمد على محمد شطا
 أ.م.د/ رانيا إبراهيم الجمال 

 محمد فاروق محمد عبد السالمأ/ 

 

۷- 
۸- 

 م/ محمد نجاح إبراهيم
 إبراهيم شوقى محمد/ الطالب

 

 

 أ.م.د/ رانيا إبراهيم الجمال :و قد تولى أمانة الجلسة

 غازيأ / ريهام أحمد عطية  و قام بأعمال سكرتارية المجلس:

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. الموضوع األول:

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

 فقطجهاز كمبيوتر  ۳٦عدد مناقشة زيادة عدد أجهزة الحاسب اآللى المتاحة للطالب نظراً لوجود   الموضوع الثانى:
تزايد  في ظلطالب)  ۲٥جهاز:  ۱و ذلك ال يتناسب مع النسبة المعيارية المتعارف عليها (متاحة لهم 

 .۲۰۱٥/۲۰۱٦طالب خالل العام الجامعى  ۲٦٤۲ أعداد الطالب بالكلية و الذى وصل إلى
 تجهيز معمل حاسب آلى بقسم الهندسة الزراعية لخدمة العملية التعليمية. القـــــــــــــــرار: 
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 إعتماد إستراتيجية التعليم و التعلم بعد مراجعتها و أخذ رأى األقسام العلمية بها على النحو التالى:  :لثع الثاالموضو

 المخرجات مجال وكيفية التطبيــــــق المهارات األسلوب أو االستراتيجية
 (األدلة والشواهد)

 التعليم التفاعلي -١

 التعليم التعاوني
 العملي المهارات المهنية

 طالب) ٦-٢ورق تقسيم الطالب لمجموعات من ( (ورش العمل للطالب)

 النظري والعملي المهارات العامة
 أنشطة فصلية (التواصل الطالبي ومجموعات العمل)

 النظري المعرفة والفهم استراتيجية التعليم االلكتروني
 (العرض التوضيحي للمحاضر)

 المقررات االلكترونية -
 االلكتروني مع الطالبالتواصل  -

 العصف الذهني

 العملي  المهارات الذهنية
األوراق الخاصة للطالب عند تطبيق العصف الذهني لحل 

 المعرفة والفهم مشكلة ما
 النظري 

 (تطوير المحاضرة التقليدية). -
 (طريقة االكتشاف االبتكاري). -

 التعليم الذاتي -٢

 التعليم الذاتى
 المواقع االلكترونية . - النظري المعرفة والفهم

 قائمة بالمراجع لالطالع عليها ذاتيا. -

 (مشروع التخرج). - العملي المهارات العامة
 (األبحاث العلمية). -

 التعليم التجريبي -٣

 المهارات المهنية التعليم التجريبى

 العملي
 (العرض التوضيحي). -
 (ورش العمل). -
 (الزيارات الميدانية). -

 (نتائج التجارب العملية للطالب). -
 (تقرير الزيارات الميدانية). -
 (نتيجة التدريب الميداني). -

 التعليم غير المباشر -٤

 العملي المهارات المهنية التعليم غير المباشر
 (نماذج من حل التمارين التطبيقية). - (التمارين التطبيقية). -

  
 .المجلسوافق  القـــــــــــــــرار:

خالل العام الجامعى  تشكيل لجنة لتحليل و تقويم الورقة اإلمتحانية للفصل الدراسى األول  :رابعالموضوع ال

برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ عادل حسن عبد السالم وكيل الكلية لشئون التعليم و  ۲۰۱۷/۲۰۱٦

مصطفى، د/ أسماء عبد هللا  الطالب و عضوية كل من د/ محمد سمير درويش، د/ محمد صبرى

 العوضى، م.م/ عال عادل محمد شلبى، م/ إسراء محمد األمير.

 وافق المجلس. القـــــــــــــــرار:
 إعتماد نتائج التحليل البيئى بعد عرضها و مناقشتها مع األطراف المعنية داخل و خارج الكلية. :خامسالموضوع ال

 وافق المجلس. القـــــــــــــــرار:
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إتخاذ اإلجراءات التصحيحية فى شأن قسمى الهندسة الزراعية و أمراض النبات اللذان أظهرا عزوفاً الموضوع السادس: 

التى قامت بها وحدة ضمان الجودة طبقاٌ  تاماً عن تنفيذ متطلبات الجودة خالل الثالث مراجعات المتتالية

 لتقارير المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس الكلية.

طبقًا لقرار مجلس  عدم إتمام أعمال الجودةعلى المتسببين فى  تطبيق القواعد المعمول بها فى هذا الشأن القـــــــــــــــرار:

إذا إستمر ذلك فى المراجعة التالية بالفصل الدراسى  ، ٢٥/١١/٢٠١٤) بتاريخ ٤٩٣بجلسته رقم ( الجامعة

 .٢٠١٦/٢٠١٧الثانى من العام الجامعى 
 نموذج تقويم األداء الوظيفى  لشاغلى الوظائف اإلدارية.إعتماد إستمارة السابع: الموضوع 

 وافق المجلس، مع إعتبارها معيارًا لمكافئة الموظف المتميز بكل قطاع خالل كل عام جامعى. القـــــــــــــــرار:

 ظهراً الثانية وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة 

 اجلـودة ضمان وحدة مدير                        أمني الس                                          

 

 أمري حممد ناجى شعالن/ دم..أاجلمال                                          إبراهيم رانيا/ د.م.أ


