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 إدارةجملس حمضر اجتماع 

 وحدة ضمان اجلودة بكلية الزراعة

 ٩/٨/٢٠١٧) بتاريخ  ٩١جلسة رقم ( 
الواحدة ظھراً فى تمام الساعة  ۲۰۱۷/ ۸/  ۹الموافق   األربعاءاجتمع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة یوم 

مدیر وحدة ضمان  -شعالن  ناجى / أمیر محمددأ.م.عمید الكلیة والسید  - ناظم عبد الرحمن شلبىالسید أ.د/  :برئاسة
 و حضور كل من:، الجودة

  أ.د/ عادل حسن عبد السالم -۱
  أ.د/ محمد على محمد شطا -۲
۳- 
٤- 
٥- 

 .د/ رانیا إبراھیم الجمالأ
 أ/ محمد فاروق محمد عبد السالم

 م/ محمد نجاح إبراھیم

 

  محمد السیدالطالب/ محمد عبد الغنى  -٦
و رحب سیادتھ بالسادة الحضور فى بدایة  عمید الكلیة - ناظم عبد الرحمن شلبىأ.د/ السید 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:
 . المجلس على محضر الجلسة السابقة دقص  القـــــــــــــــرار:

 طالب مجموع من % ٤۰بشأن توفیر قاعات تدریس تتناسب مع الطاقة اإلستعابیة لقاعات التدریس ( :ثانىالموضوع ال
طبقاً للمعدالت المرجعیة لـ داخل قاعة التدریس  ۲م۲المساحة المخصصة لكل طالب الكلیة) مع العلم بأن 

NORMAS توفرة حالیاً داخل ، حیث أن المساحة المالھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و اإلعتماد
و بعد تحویل قاعة التدریس  Normasطبقاً لدراسة الـ  ۲م ۲۰٤۱،٥٦ت التدریس ھى الكلیة من قاعا

)C114( أصبحت ،إلى وحدة تصنیع منتجات األلبان ۲م ٤۳،۱۲التى تبلغ مساحتھا  و بقسم األلبان 
 ۲۹۱٤طبقاً لعدد الطالب   ۲م ۲۳۳۱،۲فى حین تحتاج الكلیة إلى  ۲م ۱۹۹۸،٤٤ المساحة المتوفرة

، مع األخذ فى اإلعتبار عدم ۲م ۳۳۲،۷٦أى ھناك عجز بمعدل  ۲۰۱٦/۲۰۱۷خالل العام الجامعى 
 .۲۰۱۷/۲۰۱۸ب البرامج الممیزة التى سوف تعمل خالل العام الجامعى حساب طال

توفیر تفویض السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة بتوفیر قاعات تدریس لسد ھذا العجز مع مراعاة   القـــــــــــــــرار:
 .قاعات تدریس للبرامج الممیزة

بشأن مراعاة مشاركة ممثل عن األطراف المجتمعیة و الطالب و أحد أعضاء المجلس التنفیذى لوحدة  :ثانىالموضوع ا
 .۲۰۱۷/۲۰۱۸ضمان الجودة فى تشكیل كافة المجالس المنبثقة عن مجلس الكلیة خالل العام الجامعى 

 وافق المجلس. القـــــــــــــــــــرار:



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

 و اإلعتمادمن الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم 
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مع مراعاة مشاركة  ۲۰۱۷/۲۰۱۸بشأن اإلعالن عن خطة خدمة المجتمع و تنمیة البیئة للعام الجامعى  :ثالثالموضوع ال
و قیاس رضا األطراف المجتمعیة عقب تنفیذ كل  السادة أعضاء ھیئة التدریس و الطالب فى تنفیذ أنشطتھا

 .نشاط
ذ الدكتور/ وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة مع إسناد األمر للسید األستا وافق المجلس القـــــــــــــــــــرار:

مع إفادة وحدة ضمان الجودة بالخطة و أسماء المشاركین فى تنفیذ أنشطتھا و نتیجة قیاس رضا األطراف 
 .۲۰۱۷/۲۰۱۸المجتمعیة فى نھایة العام الجامعى 

 .۲۰۱۷/۲۰۱۸لعام الجامعى بشأن تنظیم لقاء تعریفى للطالب الجدد فى بدایة ا :رابعالموضوع ال
 إسناد األمر للسید األستاذ الدكتور و كیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب. القـــــــــــــــــــرار:

متضمنة الخدمات المادیة ، الصحیة و  ۲۰۱۷/۲۰۱۸بشأن إعداد خطة للدعم الطالبى للعام الجامعى  :خامسالموضوع ال
 و غیرھا من الخدمات مع األخذ فى اإلعتبار ظروف و إحتیاجات الطالب. اإلجتماعیة

 إسناد األمر للسید األستاذ الدكتور و كیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب. القـــــــــــــــــــرار:
، مع (ریاضیة، ثقافیة، علمیة) ۲۰۱۷/۲۰۱۸بشأن وضع خطة األنشطة الطالبیة للعام الجامعى  :دسالموضوع السا

 تقدیر نسبة المستفدین من تلك األنشطة فى نھایة ذات العام.
 إسناد األمر للسید األستاذ الدكتور و كیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب. القـــــــــــــــــــرار:

الغیر منظمة بالقانون و اللوائح و التى  مناقشة مقترح ضمانات تداول السلطة فى المناصب القیادیة :سابعالموضوع ال
 تتضمن اآلتى:

للتقدم لشغل المنصب القیادى بعد اإلعالن عنھ من قبل  أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة لمختلف الفرصة توفر )۱
 إدارة الكلیة.

 تشكیل لجنة من داخل مجلس الكلیة لفحص الطلبات المقدمة. )۲
یتم فحص الطلبات من قبل اللجنة المشكلة مع مراعات شروط شغل المنصب القیادى وفقاً لدلیل التوصیف  )۳

 و كذلك معاییر إختیار القیادات األكادیمیة. لوظیفىا
 عرض رأى اللجنة على مجلس الكلیة للمناقشة و اتخاذ القرار. )٤
 فترة شغل المنصب القیادى ال تتجاوز الثالث سنوات. )٥
 الخطوات السابقة عند التجدید.یتم إتباع  )٦

 .وافق المجلس القـــــــــــــــــرار:
 .۲۰۱٦/۲۰۱۷الورقة اإلمتحانیة للعام الجامعى تقییم بشأن دراسة  الموضوع الثامن:
 .وافق المجلس القـــــــــــــــــرار:

 

 ظھراً الثانیة وقد انتھى االجتماع في تمام الساعة 
 اجلـودة ضمان وحدة مدير                        أمني الس                                           
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