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 إدارةجملس حمضر اجتماع 

 وحدة ضمان اجلودة بكلية الزراعة

 ٩/٥/٢٠١٧) بتاريخ  ٨٨جلسة رقم ( 
الواحدة فى تمام الساعة  ۲۰۱۷/ ٥/  ۹الموافق   الثالثاءاجتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة یوم 

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

 أ.د/ یحیى على الشناوي زھران -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 

 فاروق محمد عبد السالمأ/ محمد 
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: 

 فى صورتھا النھائیة بعد مراجعتھا.۲۰۲۱-۲۰۱۷ لكلیةل االستراتیجیة الخطة اعتمادبخصوص  :ثانىالموضوع ال
 وافق المجلس.القـــــــــــــــرار: 

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

أعضاء ھیئة التدریس أصحاب السادة من خالل  دولیةمؤسسات تعلیمیة أو بحثیة  معاتفاقیات 

 .المھمات العلمیة و أعضاء الھیئة المعاونة المبعوثین فى الخارج

منھم  من مع الموجودین منھم حالیاً فى الكلیة و مراسلة باالجتماع، مع قیام سیادتھ وافق المجلسالقـــــــــــــــرار: 

 خارج أرض الوطن فى ھذا الشأن.



               
 ٢٤/٨/٢٠١٥) بتاريخ ١٤٤كلية معتمدة بقرار رقم (

 و اإلعتمادمن الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢ 
 

لجنة لتنمیة الموارد الذاتیة للكلیة على أن تكون تبعیتھا  بإضافةللكلیة  الھیكل التنظیمىاستحداث   :رابعال الموضوع

 .للسید األستاذ الدكتور وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة

خدمة المجتمع و تنمیة البیئة الدكتور وكیل الكلیة لشئون مع قیام السید األستاذ وافق المجلس القـــــــــــــــرار: 

للكلیة  تنمیة الموارد الذاتیةمتكاملة لعداد خطة بتشكیل اللجنة برئاسة سیادتھ و ینحصر دورھا فى إ

 البنود التالیة: الخطةو متابعة تنفیذھا  بحیث تتضمن 

 مؤشرات تقییم األداء –آلیات ومسؤولیات التنفیذ والمتابعة  –مصادر التمویل   •

برامج الترویج  –ربط المكافآت باإلنتاج  –التحرر من الروتین اإلداري  –إمكانیات الوحدات مدى دعم  •

 والتسویق لمنتجات وخدمات ھذه الوحدات

 تنوع مصادر التمویل الذاتى المستخدمة •

ن مثل تسھیالت تمكنھم م كلیةعلى تنمیة الموارد الذاتیة للومعنویا وسائل لتحفیز أعضاء ھیئة التدریس مادیا  •

جلب مصادر التمویل (تسھیالت اجرائیة واداریة/ وسائل تنقالت واتصاالت / إعادة توزیع األعباء الوظیفیة / 

 ...الخ).

بعمل آلیة  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا و البحوث/ الدكتوراألستاذ  بخصوص قیام السید :خامسالموضوع ال

 فعالة لجذب الطالب الوافدین.

 .وافق المجلسالقـــــــــــــــرار: 

 أعضائھا طبقاً للـ  اختیارتعدیل ھیئة تحریر المجالت العلمیة التى تصدرھا الكلیة و  بشأن  :سادسالموضوع ال

H-Index  وi10-Index  وG-Index  و تفعیل دورھا فى تقییم األبحاث العلمیة المقدمة للنشر

 لألبحاث المقدمة من الكلیة. جوائز النشر العلمىفى تلك المجالت و كذلك فى تقییم 

لدراسات العلیا و البحوث ید األستاذ الدكتور وكیل الكلیة لشئون اإسناد األمر للس وافق المجلس معالقـــــــــــــــرار: 

 .فى مجلس الكلیة المقبل اعتمادهالالزم من أجل  اتخاذو 
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للتعامل مع األعداد الكبیرة من الطالب بالمستوى األول و الثانى التى أدت مناقشة آلیة بخصوص  :سابعالموضوع ال

نتیجة دراسة رضا الطالب خالل العام استناداً على إلى قلة جودة الخدمة التعلیمیة المقدمة لھم 

 بھذان المستویان فى كثیر من المقررات نتیجة الطالب انخفاضو كذلك ۲۰۱٥/۲۰۱٦الجامعى 

 .خالل نفس العام

 اآللیة التالیة:وافق المجلس على تطبیق  القـــــــــــــــرار:

 باألسبوعإلى محاضرتین مقرر كل محاضرة مع تقسیم  رئیسیتین إلى مجموعتین مستوىكل  طالبتقسیم  )۱

ألحد المحاضرتین النظریتین فى نفس موعد حضور طالب  طالب المجموعة األولى یكون حضورعلى أن 

 .أعلى للطالب استفادةالمجموعة الثانیة للدروس العملیة المختلفة بما یحقق 

لمقررات المستوى األول و الثانى  اإللكترونیةالتعلیمیة و اإلدارة  تالفیدیوھا، تفعیل المقررات اإللكترونیة )۲

 بالتعاون مع وحدة التعلیم اإللكترونى بالكلیة.

لمقررات المستوى األول و الثانى من خالل تقسیمھا على تفعیل اإلرشاد األكادیمى و الساعات المكتبیة  )۳

 السادة أعضاء ھیئة التدریس بالقسم.

المحددة للمحاضرات أو الدروس العملیة طبقاً  عضو ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة بالمواعید التزام )٤

للجدول الدراسى المعتمد من إدارة الكلیة، مع تطبیق القواعد المعمول بھا فى ھذا الشأن على السادة الغیر 

 ملتزمین.

فى الدروس العملیة على األشیاء التوضیحیة (صور، شرائح،  Power pointاقتصار استخدام برنامج الـ   )٥

 ..إلخ) مع تفعیل الجانب التطبیقى الذى یحقق المھارات المھنیة بتوصیف المقرر. میة،فیدیوھات تعلی

باستخدام معامل الحاسب اآللى بالكلیة لتدریس الجانب  Virtual Lab االفتراضیةتفعیل نظام المعامل  )٦

 التطبیقى بالمقررات التى یصعب توفیر اإلمكانیات الخاصة بھا.

تكلیف الدوائر العلمیة للبرامج التعلیمیة التى تقدمھا الكلیة بتقییم الورقة اإلمتحانیة للعام الجامعى  :الثامنالموضوع 

طبقاً للنموذج المرسل من السید األستاذ الدكتور نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم  ۲۰۱۷/۲۰۱٦

 و الطالب.

 وافق المجلس القـــــــــــــــرار:
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تقریر المراجعة الداخلیة لألقسام العلمیة خالل الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى  اعتماد :تاسعالالموضوع 

على األقسام  من مجلس الكلیة اعتمادھاو السابق  مع تطبیق القواعد فى ھذا الشأن ۲۰۱۷/۲۰۱٦

 .المقصرة

 .وافق المجلس القـــــــــــــــرار:

 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


