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 و اإلعتمادمن الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إدارةجملس حمضر اجتماع 
 وحدة ضمان اجلودة بكلية الزراعة

 11/7/2017( بتاريخ  90جلسة رقم ) 
الواحدة فى تمام الساعة  1017/ 7/  11الموافق   ثالثاءلااجتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة يوم 

مدير وحدة  -شعالن  ناجى / أمير محمددأ.م.عميد الكلية والسيد  - ناظم عبد الرحمن شلبىالسيد أ.د/  :برئاسةظهراً 

 و حضور كل من:، ضمان الجودة

  أ.د/ عادل حسن عبد السالم -1

  أ.د/ محمد على محمد شطا -1

3- 

4- 

5- 

 .د/ رانيا إبراهيم الجمالأ

 أ/ محمد فاروق محمد عبد السالم

 م/ محمد نجاح إبراهيم

 

 

بداية  و رحب سيادته بالسادة الحضور فى عميد الكلية - ناظم عبد الرحمن شلبىأ.د/ السيد 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:

 . المجلس على محضر الجلسة السابقة دقص  القـــــــــــــــرار:

 على النحو التالى: 1017/1012جلس إدارة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعى شأن تشكيل مب :ثانىالموضوع ال
 عميد الكلية و رئيس مجلس اإلدارة بصفته. أ.د/ / ناظم عبد الرحمن شلبى  .1

 مجلس اإلدارة. بصفته.مدير الوحدة و نائب رئيس  أ.م.د/ أمير محمد ناجي شعالن  .1

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب بصفته. أ.د/ عادل حسن عبد السالم  .3

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث بصفته .......................................  .4

 بصفته.وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة  أ.د/ محمد على محمد شطا  .5

 نائب مدير الوحدة بصفته. رانيا إبراهيم أحمد الجمالأ.م.د/   .6

 أمين الكلية بصفته. أ/ محمد فاروق محمد عبد السالم  .7

المصددددددرية بشددددددركة بسدددددد   مدددددددير إنتدددددداب شددددددركة المعلبددددددات  م/ محمد نجاح إبراهيم  .2

 بصفته.

 عضو فريق التواصل الطالبى بالكلية. محمد السيدالطالب/ محمد عبد الغنى   .9

 

 وافق المجلس.  القـــــــــــــــرار:
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 :1017/1012بشأن تشكيل المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعى  :ثالثالموضوع ال 

 للمجلس رئيسا ناجى شعالنأ.م.د/ أمير محمد  الوحدة مدير

 المجلس رئيس نائب رانيا إبراهيم الجمالأ.د/  الوحدة مدير نائب

 عضوا درويش سمير محمدأ.م.د/  الوحدة أمين

 عضوا / محمد أحمد عبد الدايم أ.م.د قسم التخطيط االستراتيجي رئيس

 عضوا د/ أميرة محمود منصور رئيس قسم المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية

رئيس قسم القيادة واإلدارة و الموارد البشرية 

 وفعاليات إدارة الجودة

 عضوا سالم ابراهيم محمود حسن رغدهد/ 

 عضوا  المعطى عبد محمود أميرةد/  رئيس قسم المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 عضوا درويش سمير محمدد/ أ.م. والتقويم والتقييم القياس قسم رئيس

 عضوا السالم عبد محمد هبهد/ أ.م. رئيس قسم التوعية واإلعالم والتدريب

 عضوا  عبدالعزيز حسن محمدد/ أ.م. رئيس قسم المراجعة الداخلية

 عضوا فتحى مندوه د/ دينا رئيس قسم البحوث و الدراسات العليا

 عضوا مغازىم/ والء فهمى  رئيس قسم ميكنة نظم الجودة واالتصاالت

 وافق المجلس. القـــــــــــــــرار:

 .1017/1012اإلستبيانات التالية خالل العام الجامعى  خريطةتنفيذ قسم القياس و التقويم لبشأن   :رابعالموضوع ال
 دراسي أول  مرحلة البكالوريوس فصلاستبيان مقررات  يناير 

 االمتحانية وتقييم الورقة  

 استبيان مقررات وبرامج  مرحلة الدراسات العليا يوليو 

 ثاني وتقييم الورقة االمتحانيةال فصل دراسي 

 استبيان مقررات الدراسات العليا فصل دراسي أول  فبراير 

 وتقييم الورقة االمتحانية

 استبيان تقييم القيادات األكاديمية  واإلدارية  أغسطس 

 استبيان تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس

 استبيان قياس المخرجات التعليمية المستهدفة لخريجي برامج مارس 

 البكالوريوس مرحلة 

 رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة استبيان  سبتمبر 

 استبيان رضا الطالب عن التدريب الصيفي  أكتوبر ة استبيان حقوق الملكية الفكري إبريل

 استبيان رضا الجهاز اإلداري  نوفمبر  مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا استبيان رضا الطالب  مايو

 استبيان رضا االطراف المجتمعية  يونيو

 استبيان تقييم أداء الجهاز اإلداري

 استبيان الخريجين ديسمبر 

 وافق المجلس. القـــــــــــــــرار:
 

 ظهرا  الثانية وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة 

 اجلـودة ضمان وحدة مدير                        أمني اجمللس                                           

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