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 إدارةجملس حمضر اجتماع 

 وحدة ضمان اجلودة بكلية الزراعة

 ٥/٤/٢٠١٧) بتاريخ  ٨٧جلسة رقم ( 
حادیة الفى تمام الساعة  ۲۰۱۷/ ٤/  ٥الموافق   األربعاءاجتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة یوم 

مدیر وحدة  -شعالن  ناجى / أمیر محمددأ.م.عمید الكلیة والسید  - الحدیديالسید أ.د/ یاسر مختار  :برئاسة عشر
 و حضور كل من:، ضمان الجودة

  زھران الشناويأ.د/ یحیى على  -۱
  شبانة نور الدین أ.د/ / یاسر محمد -۲
  أ.د/ عادل حسن عبد السالم -۳
٤- 
٥- 
٦- 

 أ.د/ محمد على محمد شطا
 أ.م.د/ رانیا إبراھیم الجمال 

 محمد فاروق محمد عبد السالمأ/ 

 

۷- 
۸- 

 م/ محمد نجاح إبراھیم
 إبراھیم شوقى محمد/ الطالب

 

 

و رحب سیادتھ بالسادة الحضور فى بدایة  عمید الكلیة - الحدیديالسید أ.د/ یاسر مختار افتتح المجلس 

 مدیر وحدة ضمان الجودة -شعالن  ناجى السید أ.م.د/ أمیر محمداالجتماع متمنیاً لھم دوام التوفیق، ثم عرض 

  أعمال الجلسة كما یلى: الموضوعات الواردة بجدول

 التصدیق على محضر الجلسة السابقة. الموضوع األول:

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

 .۲۰۲۱-۲۰۱۷الكلیة  الستراتیجیةالخطة التنفیذیة  اعتمادبخصوص  :ثانىالموضوع ال
 وافق المجلس.القـــــــــــــــرار: 

بخصوص قیام السید األستاذ الدكتور/ وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا و البحوث بالتعاون مع  :ثالثالموضوع ال 

 وحدة ضمان الجودة بتحدیث الخطة البحثیة للكلیة حیث إنھا سوف تنتھى خالل ھذا العام.

 وافق المجلس.القـــــــــــــــرار: 
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 بخصوص تحدیث خطة صیانة األجھزة العلمیة للكلیة. :رابعالموضوع ال

 بتحدیث الخطة. مدیر وحدة الصیانة وافق المجلس على قیام السید األستاذ الدكتور/ مصطفى إبراھیم سندالقـــــــــــــــرار: 

 جدید للكلیة. اتصاالتبخصوص قیام السید/ أمین الكلیة بطباعة دلیل  :خامسالموضوع ال

 على األقسام العلمیة. توزیعھمع  وافق المجلسالقـــــــــــــــرار: 

برئاسة السید  تشكیلھا اعتماداللجنة اإلداریة والمالیة للعاملین والتى تم بخصوص تفعیل دور  :سادسالموضوع ال

 .۱۲/٥/٢٠١٣بتاریخ  ٤٦٤بقرار مجلس الكلیة رقم  األستاذ الدكتور عمید الكلیة 

باللجنة  باالجتماعللسید / أمین الكلیة  تفویض السید األستاذ الدكتور عمید الكلیة  وافق المجلس معالقـــــــــــــــرار: 

 .االجتماعفادة سیادتھ بمحضر بصورة دوریة و إ

 .الشفھیة االختباراتعدالة مناقشة آلیة للتأكد من بخصوص  :سابعالموضوع ال

لضمان عدالة  viva cardsعلى طریقة الشفھى  االختبارتوزیع درجات وافق المجلس على تطبیق  القـــــــــــــــرار:

الشفھى، و وضع الكروت الدالة على ذلك بملف  االمتحانمع تفعیل دور اللجنة الثالثیة فى  التقییم

 على النحو التالى: viva cards المقرر، و یتم صیاغة الـ 

ونركز فیھ ؟ ......أنواع  اذكریكون سھل وبسیط، مثل  introductory questionسؤال افتتاحي  -۱
 %).٥۰(على قیاس مھارة التواصل الشفھي لدى الطالب، أي لباقة الحدیث والقدرة على اإلقناع 

؟، تحدث اإلصابة بـ.....، مثل كیف  default questionإذا تعثر فیھ الطالب، یعطى سؤال بدیھي -۲
 %.٥۰إذا لم یجب تكون درجتھ 

، أو مشكلة ما، مثل اقتراح عالج focus questionینتقل لسؤال تركیز  االفتتاحيمن أجاب السؤال  -۳
 %).۳۰( .......مقارنة بین أنواع مختلفة من 

حاالت بھا نتائج  ٤، مثل لدیك excellency questionمن أجاب سؤال التركیز ینتقل لسؤال تمیز  -٤
 %).۲۰تحالیل .... كیف تصل إلى..... (

، مثل إذكر مكان escape questionوإلنھاء عن أي مرحلة متعثر بھا الطالب یعطى سؤال ھروب  -٥
 .تنتشر فیھ زراعة محصول ما

بخصوص قیام السید األستاذ الدكتور/ وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة بعمل ملف  :ثامنالموضوع ال

 حیة المنشأة و المرافق ھندسیاً و فنیاً.یسجل فیھ صال بیئى لكل مبنى من مبانى الكلیة

 وافق المجلس. القـــــــــــــــرار:
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بخصوص قیام السید األستاذ الدكتور/ وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة بتكلیف  :تاسعالموضوع ال

مدى كفاءة التعامل مع األزمات، و تطبیق نظام  الختباروحدة األمن و السالمة المھنیة بوضع آلیة 

 سالمة أدوات اإلطفاء بشكل دورى مع إعداد التقاریر الدالة على ذلك. الختبار

 وافق المجلس. القـــــــــــــــرار:

لوح�دة ض�مان الج�ودة مث�ل ال�دعم المعن�وي (التق�دیر والمس�اندة) وال�دعم  كلی�ةدع�م قی�ادة المناقشة   :تاسعالموضوع ال
   ، طبقاً لمتطلبات الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم.االداري (التفویض والتمكین)

 وافق المجلس على تدعیم وحدة ضمان الجودة من خالل: القـــــــــــــــرار:
الكلی�ة لع�رض و مناقش�ة قض�ایا الج�ودة عض�و بمجل�س كوح�دة ض�مان الج�ودة مدیر تمثیل  •

 المختلفة.
تفویض مدیر وحدة ضمان الج�ودة ف�ى مخاطب�ة الس�ادة رؤس�اء األقس�ام العلمی�ة و الجھ�ات  •

 اإلداریة المختلفة فیما یخص متطلبات الجودة.
م�ات العلمی�ة إف�ادة الس�فر للم�ؤتمرات و المھ اعتم�ادتفویض مدیر وحدة ضمان الجودة ف�ى  •

 رجیة الخاصة بالسادة أعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم.الداخلیة و الخا
بمیزانیة مالیة س�نویة ف�ى بدای�ة ك�ل ع�ام ج�امعى حت�ى تس�تطیع تدعیم وحدة ضمان الجودة  •

 القیام بأنشطتھا المختلفة.
تض��من  مس��اندة إدارة الكلی��ة لوح��دة ض��مان الج��ودة باتخ��اذ كاف��ة الق��رارات اإلداری��ة الت��ى •

 تحقیق متطلبات الجودة المختلفة داخل الكلیة.
 

 ظھراً الثانیة وقد انتھى االجتماع في تمام الساعة 

 اجلـودة ضمان وحدة مدير                        أمني الس                                          

 

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


