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============================================ 

 اجتماع المجلس التنفيذى  
 7102يناير   -  والتطوير المستمر  لوحدة ضمان الجودة

 
 والتطوير المستمر اجتماع المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة اسم االجتماع :

 م . 7117/  1/  8 الموافك األحد  : تاريخ االجتماع

وانتهدددم فدددم تمدددام السدددا   , صدددباحا  11:01 فدددم تمدددام السدددا  االجتمددداع  أبدددد

 .صباحا 11.01

 حجرة وحدة ضمان الجودة الموجودة بالكلي   : مكان االجتماع

 : السادة الحضور  
 مدير وحدة ضمان الجودة                                       رزق سعد  لم / د -1

  .وحدة مدير النائب                                   نانسم  بد الواحد  الم / ا -7
   مسئول لجن  المراجع  األكاديمي  للبرامج                    سعد  بد الحميد          / ا -0
 لجن  التخطيط والمتابع  مسئول                                ابراهيم  بد الاله / ا -4
  مسئول لجن  المراجع  وا داد التمارير                                     لمياء فتحم / ا -5
 مسئول لجن  الد م والمسئولي  المجتمعي                                   أشرف السعيد /ا  -6

 مسئول لجن  المياس وتمويم اآلداء                                        أحمد  طا / د -7
  مسئول التطوير االدارى والميكن                                     أحمد أبو المجد/د  -8
 ممثل الهيئ  المعاون               أ / سامح سعيد  بد الممصود                   -9

 سكرتير وحدة ضمان الجودة                                     هب   اطفأ/  -11
  امل              العامل / أحمد  بد المرضم                      -11

 

 : االفتتاح :  أوال

الجلس  بذكر بسم ميحرلا نمحرلا هللا والترحيب بالسادة  -رزق سعد  لم  /الدكتور افتتح السيد
 فم  رض موضو ات الجلس  كالتالم : عثم شرالحضور 
اإلطالع  لم لرار السيد األستاذ الدكتور /  ميد الكلي  بتكليف السيد الدكتور / رزق  - 
 بالكلي  .بإدارة وحدة الجودة  –سعد 

اإلطالع  لم لرار السيد األستاذ الدكتور /  ميد الكلي  بإ ادة تشكيل كل من  -
 المجلسين اإلدارى والتنفيذى لوحدة الجودة بالكلي  .
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السيد الدكتور / رزق سعد بالسادة الحضور وأطلع كل منهم  لم مهامه رحب  -
ومسئوليته  ن اللجن  المائم  ليها والتوجيه بضرورة تواصل كل منهم مع مركز 

 الجودة بالجامع  للميام بالمهام الموكل  لكل لجن  .

 ثانيا : موضوعات االحاطة :
    

 اجتًبع انًجهس ذكتىس عًيذ انكهيت خالل االدبطت بًب تى اعتًبدة يٍ انسيذ االستبر ان

 . 2012/  1/ 4االداسي بتبسيخ 

  يتببعت سيش عًهيت اإليتذبَبث ببنكهيت , ويتببعت اإلَتهبء يٍ أعًبل انكُتشوالث وانتصذيخ

 انخبص ببشَبيج انتعهيى انمبَىًَ انًفتىح .

  ًبًب يتفك يع انًعبييش ضشوسة تفعيم يعبييش انىسله االيتذبَيه واعًبل انكُتشول انتؤكيذ عه

 انتي وضعتهب انجبيعت .

 تانتىصيت بىجىد عضى يٍ ودذة انجىدة  داخم كُتشول انفشق انذساسي . 

 . انتىصيت بسشعت االَتهبء يٍ تصذيخ أوساق األسئهت واعالٌ انُتبئج 

  انتىصيت ببسسبل جًيع أَشطت يششوع ضًبٌ انجىدة نًشكز ضًبٌ انجىدة وانتطىيش

 بصفت يستًشة . انًستًش ببنجبيعت

 . جًع بيبَبث عٍ أَشطت اإلداساث وانىدذاث انُشطت ببنكهيت 

 ثالثا : الشئون المالية واالدارية :
بشؤٌ صشف انًكبفآث وانبذالث انشهشيت نىدذة ضًبٌ انجىدة وانتطىيش انًستًش عٍ شهش  -1

 .و2012ديسًبش

خبصت ببنطالة وابالغ انسيذ بشؤٌ تُفيز تىصيت انًجهس االداسي فيًب يتعهك ببالستبيبَبث ان -2

 االستبر انذكتىس عًيذ انكهيت بُتبئجهب .

 منالش  نماط الموى والضعف بالكلي   -0

 االنتهاء من توصيف البرامج والممررات. متابع  -4
 
 

           ميد الكلي                                                       مدير الوحدة       
 
                                                 ا.د/خالد سعد زغلول                                              مرزق سعد  ل د/


