
  مدينة الساداتجامعة   
 مركز ضمان الجودةإدارة/    

 
 

 
 ١/٦ 

  

  الحضـــــــــــــــــــــور:
  مدير االدارة/المركز  د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا  ١
  نائب مدير المركز  د.على حسن حسين  ٢
  مدير وحدة الدعم الفنى والمتابعة د.وليد محمد بسيونى  ٣
  التخطيط وقياس القيمة المضافة مدير وحدة  أ.د. حمادة ضاحى  ٤
  مدير وحدة القياس وتقويم األداء والتطوير المستمر  ا.د.اميمة خميس  ٥
  مدير وحدة المسئولية المجتمعية  م.د.ھالة عبد العال.ا  ٦
  مدير وحدة البحوث والدراسات  د.نرمين برعى احمد  ٧
  بكلية الطب البيطرىمدير وحدة الجودة ا.د. محمد عاطف ھالل                  ٨
  مدير وحدة الجودة بكلية التجارة  ا.د. رمضان عبد الحميد الميھى  ٩
  مدير وحدة الجودة بكلية التربية الرياضية  ا.د. طارق محمد على النصيرى ١٠
  مدير وحدة الجودة بكلية التربية ا.د. عصام جمعة نصار ١١
  الحقوقمدير وحدة الجودة بكلية   ا.د. محمد طاحون  ١٢
  نائب مدير وحدة الجودة بمعھد الھندسة الوراثية  ا.د مدحت حلمى ھاشم ١٣
   

  واعتـــــــذر عن الحضــــور:
  مدير وحدة الجودة بكلية السياحة والفنادق  ا.د. محمد ابو طالب محمد  -١
    

  ور:ــب عن الحضـــــوتغيــ
  بمعھد الدراسات والبحوث البيئيةمدير وحدة الجودة   ا.د. ايناس زكريا عبد السالم  - ١

  

  :االفتتـــاح
الجلسة بذكر "بسم اهللا الرحمن الرحيم" والترحيب  ماجدة محمد رفعت/ ةالدكتور  ةالسيدافتتحت 
والترحيب  م،٢٠١٤/٢٠١٥وتقديم التهنئة لهم على بداية العام الدراسى الجديد  بالحضور
ثم انتقلت لموضوعات  بكلية الحقوقلتولية مدير وحدة ضمان الجودة  محمد طاحونبالدكتور/ 

  .الجلسة
    :ادقاتـــاوالً: المص

  .اغسطسشهرجلسةالتصديق على محضر  ١/١
  ادقة.ــــالقرار: المص

  :ثانياً: موضوعات اإلحاطة
فى شئون ضمان الجودة  ٢٨/٨/٢٠١٤بتاريخاالحاطة بما تم اعتماده فى مجلس الجامعة  ٢/١

  اجتماع المجلس التنفيذى الدارة/ المركز   اسم االجتماع

 MIC1  كود االجتماع  االول  رقم االجتماع

  م١٠/٩/٢٠١٤االربعاء   تاريخ االجتماع
بدء 
  االجتماع

  ١٠.٣٠الساعة :
  صباحاً 

نھاية 
  االجتماع

 ١٢.٠٠:  الساعة 
  ظھراً 

  كلية الطب البيطرىقاعة مجلس   مكان االجتماع
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 والتطوير المستمر، واستنباط الممارسات الداعمة وهى:
 .اغسطسعلى محضر مجلس االدارة لشهر  التصديق -١

 .التقرير الشهرى لالدارة/المركز -٢

عمل ترقيم لحجرات مبنى ادارة الجامعة وعمل ماكيت (مسقط راسى) للمبنى االدارى  -٣
  .للجامعة

ً ـــعلم الفريقط ــأحي :القـــرار   .ا
 المنهج وخرائط البرامج وتوصيف الذاتىوالتقويماالستراتيجىالتخطيطعملورشة بشان  ٢/٢

  .التربية كلية فى المنعقدة

ً ط ــأحي :القـــرار   .الفريق علمـــا
  .الحقوق كلية فى المنعقدةالذاتىوالتقويماالستراتيجىالتخطيطعملورشة بشان  ٢/٣

ً ط ــأحي :القـــرار   .الفريق علمـــا
والتعلم بشان ورشة عمل التخطيط االستراتيجى والتقويم الذاتى وتوصيف البرامج وخرائط المنهج   ٢/٤

  المنعقدة فى معهد الهندسة الوراثية. الفعال

ً ط ــأحي :القـــرار   .الفريق علمـــا
والخاص  ٣٠/٨/٢٠١٤بتاريخ ٧١٨رئيس الجامعة رقم قرار السيد االستاذ الدكتورن بشا  ٢/٥

  بتخصيص مقر مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر. 

ً ط ــأحي :القـــرار   .الفريق علمـــا
الملف التأسيسى لوحدة ضمان الجودة بكلية التربية والذى يشمل قرار تخصيص للوحدة  بشأن  ٢/٦

بنفس التاريخ وقرار تعيين  ٤٠التدريب رقم وقرار تخصيص لحجرة  ٢٦/٨/٢٠١٤بتارخ  ٣٩رقم
وقرار تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة رقم  ٥/٤/٢٠١٤بتاريخ  ٢١مدير الوحدة رقم 

بتاريخ  ٣٣وقرار تشكيل المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة رقم  ٩/٤/٢٠١٤بتاريخ  ٢٤
   .  م٢٧/٨/٢٠١٤بتاريخ  ٤١وقرار تشكيل اللجان الفرعية رقم  ٢٢/٦/٢٠١٤

ً ط ــأحي :القـــرار   .الفريق علمـــا
محضر اجتماع المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بكلية التربية المنعقد فى  بشأن  ٢/٧

   م.٦/٩/٢٠١٤

ً ط ــأحي :القـــرار   .الفريق علمـــا
  لوحدة الجودة بكلية الحقوق. قرار تشكيل مجلس ادارة والمجلس التنفيذى بشأن  ٢/٨

ً ط ــأحي :القـــرار   .الفريق علمـــا

  الشئون المالية واالدارية:ثالثاً: 
  .  الجامعة معاهد/بكلياتالمنعقدةالعمللورشالبريكصرف بشان  ٣/١

ً  :القـــرار   .احيط الفريق علما
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  :والتقنية : الشئون الفنيةرابعا
  شھر اكتوبر.بشان جدول زيارات الدعم الفنى للكليات والمعاھد خالل   ٤/١

  الموعد المقترح  كلية/معھد  م
  ١١/١٠/٢٠١٤االحــد   التربيةكلية   ١
  ١١/١٠/٢٠١٤االحــد   الدراسات والبحوث البيئيةمعھد   ٢
  ١١/١٠/٢٠١٤االحــد   التجارةكلية   ٣
  ١١/١٠/٢٠١٤االحــد   الحقوقكلية   ٤
  ١٢/١٠/٢٠١٤السبت   الھندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية معھد   ٥
  ١٢/١٠/٢٠١٤السبت  الطب البيطرىكلية  ٦
  ١٢/١٠/٢٠١٤السبت    التربية الرياضيةكلية   ٧
    ١٢/١٠/٢٠١٤السبت   السياحة والفنادق  كلية   ٨

   . تمت موافقة السادة مديرى الوحدات بالكليات والمعاھد على مواعيد الزيارة المقترحة :القـــرار
      /www.usc.edu.eg/QACIDااللكترونىالمركزموقع بشان  ٤/٢

ً  الفريق احيط :القـــرار وتم التوجيه بعمل صفحة الكترونية لكل وحدة على موقع الكلية/المعھد  علما
  .  وكل ما يتعلق بانشطة الوحدة يعرض فيھا تشكيالت الوحدة و اھم الممارسات

 الجودة ضمان لمراكز الجيدة الممارساتوعرضالخبراتلتبادلالثانىاللقاءتوصيات بشأن  ٤/٣
.  م٧/٩/٢٠١٤ الموافق االحد يوم االسكندرية جامعة رحاب فى عقد والذى المصرية بالجامعات

ً  الفريق احيط :القـــرار  . علما
خطاب االستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  بشأن   ٤/٤

  :كالتالى الهيئة من االعتماد على الحصول بطلب التقدم توقيتاتوالذى يتضمن 
 الميدانية الزيارة فى ترغب التى للكليات م٢٠١٤ سبتمبر ٣١ حتى سبتمبر ١ من الفترة -١ 

  . م٢٠١٤/٢٠١٤ الجامعى للعام االول الدراسى الفصل خالل
 الزيارة فى ترغب التى والمعاهد للكليات ٢٠١٤ ديسمبر ٣٠ الى سبتمبر١ من الفترة  -٢

  . م٢٠١٤/٢٠١٥ الجامعى للعام الثانى الدراسى الفصل خالل الميدانية
 يناير ١٥ حتى متاح فالتقدم الدراسية البرامج اعتماد فى ترغب التى والمعاهد الكليات -٣

  .م٢٠١٥

تم التنويه لمديرى وحدات  الجودة بمناقشة مواعيد التقدم مع السادة عمداء الكليات والمعاھد  :القـــرار
  المختلفة تمھيدا لمخاطبة االستاذ الدكتور رئيس الجامعة على مواعيد التقدم لالعتماد . 

 لشهر للمعهد الفنى الدعم زيارة استقبالعنالبيئيةوالبحوثالدراساتمعهداعتذار بشأن  ٤/٥
حتى تتمكن وحدة ضمان الجودة بالمعهد من استيفاء المستندات المطلوبة وذلك بناء  سبتمبر

  .على طلب السيدة الدكتورة/ مديرة الوحدة

  .الموافقة على الغاء الزيارة بناء على موافقة االستاذ الدكتور رئيس الجامعةالقرار: 
 نظرا سبتمبر لشهر للمعهد الفنى الدعمزيارةاستقبالعنالوراثيةالهندسةمعهداعتذار بشأن  ٤/٦

  .وسفر السيد الدكتور/ مدير الوحدة  المعهد عميد اختيار الجراءت
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  .الموافقة على الغاء الزيارة بناء على موافقة االستاذ الدكتور رئيس الجامعةالقرار: 
معاھد الجامعة وعمل ماكيت (مسقط رأسى) نى الكليات/ امبلبشأن عمل ترقيم لحجرات   ٤/٧

  .واستكمال معدات االمن والسالمة لمبانى كليات/معاھد الجامعة ولوحات والفتات ارشادية
  

  .فى زيارات الدعم الفنى والمتابعةعند وضع خطط التحسين فى االعتبار  يأخذ نا الموافقة على القرار:
لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد طلب مديرى الوحدات بتخصيص بند بالموازنة بشان  ٤/٨

   .اهداف ورسالة الوحدة التسهيالت واالمكانات المادية بما يخدم  للصرف على

  .لمجلس ادارة المركزورفع االمر  الموافقة القرار:
   .م٢٠١٣/٢٠١٤الدراسى الطالب للعامتقويمبنتائج تحليلافادة المركز بشأن  ٤/٩

  .بنتائج تحليل تقويم الطالبتم تكليف السادة مديرى الوحدات بإفادة المركز القرار:
تنفيذ خطة االحتياجات التدريبية خالل الربع االول من مشروع مركز ضمان الجودة  بشأن ٤/١٠

  بالجامعة .

  
تاريخ عقد   الـــدورة/ ورشة العمل  الكلية/ المعھد

  الدورة
  مالحظات

  كلية الطب البيطري

توصيف البرامج وخرائط  -١
  المنھج

  شھر يونيه

-٢١تم عقد الدورة (
٢٢/٦/٢٠١٤(  

  التعلم الفعال. -٢
تم عقد الدورة 

)٢٣/٦/٢٠١٤(  

المعايير القياسية للدراسات  -١
  العليا.

  شھر يوليو
-٢٠تم عقد الدورة (

٢١/٧/٢٠١٤(  

أساليب التقويم  -١
 واالمتحانات.

  

شھر 
  سبتمبر

  

  

  لم تحدد بعد       

  

تطبيق نظام الجودة الشاملة  -٢
  في التعليم.

النشر العلمي الدولي. -٣
  

  كلية السياحة والفنادق

توصيف البرامج  وخرائط  -١
شھر  المنھج.

  سبتمبر

  لم تحدد بعد

  )٢٢/٩/٢٠١٤-٢١(   التقويم الذاتى. -٢

المراجعة الداخلية  -٣
 والخارجية.

 )٢٩/٩/٢٠١٤-٢٨(  
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  التخطيط اإلستراتيجي. -١  التربية الرياضيةكلية 
شھر 

  أغسطس
-٢تم عقد الدورة (

٣/٨/٢٠١٤(  

  كلية التربية العام

 التقويم الذاتي. -١
  

شھر 
  أغسطس

-١٦تم عقد الدورة (
١٧/٨/٢٠١٤(  

توصيف البرامج  -٢
  والمقررات.

-١٩تم عقد الدورة (
٢٠/٨/٢٠١٤(  

المراجعة الداخلية  -٣
 والخارجية.

  

-٢٣(تم عقد الدورة 
٢٤/٨/٢٠١٤(  

  لم تحدد بعد  التخطيط اإلستراتيجي -٤

  كلية الحقوق
  التخطيط اإلستراتيجي. -١

شھر 
  سبتمبر

-٢تم عقد الدورة (
٣/٩/٢٠١٤(  

  التقويم الذاتي -٢
شھر 
  سبتمبر

تم عقد الدورة 
)٩/٩/٢٠١٤(  

  كلية التجارة

 التخطيط االستراتيجى. -١
المراجعة الداخلية  -٢

 والخارجية.
  الذاتى.التقويم  -٣

شھر 
  سبتمبر

  لم تحدد بعد

  

  نشر ثقافة الجودة. -١
شھر 
  أكتوبر

  لم تحدد بعد

  معھد الھندسة الوراثية

 التخطيط اإلستراتيجي. -١
  

شھر 
  أغسطس

-١١تم عقد الدورة (
١٢/٨/٢٠١٤(  

  التقويم الذاتي -١
-١٨تم عقد الدورة (

١٩/٨/٢٠١٤(  

توصيف البرامج  -٣
  والمقررات.

تم تغيير موعد عقد 
  )٣/٩/٢٠١٤الدورة (

  التعليم الفعال. -٤
تم تغيير موعد عقد 

  )٤/٩/٢٠١٤الدورة (

 مراجعة خارجية. -١
  

شھر 
  سبتمبر
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